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Pan-germanai reikalauja grą-
Atakuojamas Prancūzijos 

premjera*. Rusai paiekko vokiečiu 
gydytoju

TAUTŲ SĄJUNGA KEPA-
NAIKU* KABIŲ.

iBdtaaapoita. ItaL, ntg*. X— 
“Itartmokitė* tikrai arta tylė
kite." tai svarbiausia* preai- ( 
(Tento IVilsonu |iatariiua* «• | 
wem* tautą sąjungos ir įniko* , 
sutartie* ]»riešininkam*.

"Jei kritikai tautą sąjungos i 
norėtą arta galėtą ką-nors ge- i 
resnio sumanyti.” sakė prvni- i 
įimtas, “jie atliktą |arntiau i 
lir-ndrą suvažiavimą."

Prraidenla* pažym'-ju. jog 
sąjungos oponentai negali pa
naikinti pragratnos, kol jie ne- I 
išranda ką teki* grremia.

Imtam

l*n-aidmtn» IVilsonns vakar 1 
čia mi s*vx> partija tam it- 1 
važiavęs iš Columhu*. Otria, 
kur taivo pasakęs pirmąją sa- ■ 
v* kalbą šitoje kelionėje, tli 
Šia buvo iš eilės jau antroji

«a Stryką. 7 lll- tekarr. Co-

1GJU0 žmonią.
Ru imhlika |mr*identą supa- 

žindino valstijos gutarnato- 
rius tiorslrieb. nąiulilikimn*.

I*o kaliai* preaidenta* *u 
savo partija veikiai iškeliavo 
į Rt. Ikrais, kur kalbės Kandu-.

Kaip mieste Columlru*. taip 
ir šia preiiileiitas kalbėdama* 
nejMUiitrėjo nei vieno* šiarslie 
sjiaudliauMis tauto*.

liet iš jo žiotžią Imvo gali
ma suprasti tokią mintį: Kasi, 
tautą sąjunga 'pnliuosuo* 
prispaustąsias tautas. Tinus

tautu* tik vieną-vienn viltis 
- lai tautą sąjunga.

1‘reriileataa sakė, kad tautą 
sąjunga ncĮUinaikins karią, 
liet ta sąjunga sulaikys vieš- 
ĮMtijas nuo karią.

Kąjungon konstitucijoje pa- 
ih'-la. jog vieŠĮiat ijos kitos prieš 
kitas negali Įiakcit karės be 
diskusiją per 9 mėnesius.

Jei Austrija su Vokietija 
mira per 9 dienas Imtą apta
rusios savo reikalavimus, pa
statytus Serbijai. Imtą buvę 
išvengta europinės karė*.

Svarbesni posmai U kalbos.
fttai svarbesnieji sakiniai iš 

prezidento \\ ilsono kalbą, pa- 
sakytą čia ir reicete Colam-

Kritikavimas Japonijos ui 
Khantnngą nieku nepateisina- 
man.

Taikos sutartyje ir tautą są- 
junipie sandaroj m-m net ma
linusio krisiu, kaa gulėtą pa
liesti K Valstiją nepriktauso-

Jei įtariau padalę* Uogai 
' teinant tą taiko* sutartį, ver

čiau turėčtaa tart Mstaudytaa, 
kaip stovėti su atkreiptu veidu 

- žmonijos akivrinlojr.
Šiandie nerasi (taraulyj 

|>rir|iau*to*io* tautos, kurios 
taisąs neimtą išklauminas.

Taiko* sutarti* padaryta ap
saugoti silpnu* pasaulio įmo
nes, tat ne stiprinti stiproo- 
sitis.

Jei kas jums sako, kad tautą 
sąjunga yra ne panaikinimui 
karią, bet kitokiems tikslam*, 
atsakykite jiems, kad taip nė
ra.

Taikos sutartis Inu ratifi
kuota. Apie tni neturiu atajo- 
nės.

Taikos Sutarti Komitetas

TAIKOS SUTARTIS JAU 
SENATE.

Wa*hington. rūgs. .'•.—Rena
to užsienių reikalą komitetas 
tomis dienomis vikriai apsidir
bi. Vakar laikos sutartį su 
Vokietija sugrąžino atgal se
natui. Pn-iulė sutartį ratifi
kuoti. pirmiau |mdiiriu* joje 
astuonias atmaina*.

Sil sutartimi komitetą*, knip 
|uipm-tni tokiuose atsitiki 
muosr. padavė ir savo rezoliu
ciją-

Rezoliucijoje pirmiau-ia |« 
-akyla, jog sutartį ratifikuoja 
dvi trečdaly* •••nutariu l«nl»ą.

Pataisymai sutartyje.

Toliau- rezoliucijoje išvar
dijami a-tu<<ni rekomenduoja 
mi pntaisymai. štai jie:

1. Knd Suv. Vnl«tijo> turi

teisę visuomet išstoti iš tautą 
sąjungos;

2. Kad Suv. Valstiją nepri- 
klausomyliė ncĮmlieėiaiua tai
ko* sutartyje:

X Kad 8uv. Valstiją nami
niai ir uisieniniai reikalui ne
priklauso nuo tautą sąjungų*;

4. Kad Nonme doktrina m- 
paliečiama;

X Knd S. V. tautą sąjungoje 
turi turėti tiek taisą. kiek ją 
turi Anglija;

G. Kad Anglijo* ar kito* ko
kio* viešpatijos dominijos ne. 
turėtą ti-i-ės dalyvauti tą 

Iviešpatiją tautinėse di-ku-ijo- 
-e;

7. Kad S. V. neturėtą savo 
atstovą nei vienoji- komisijo
je. kokia- |iake)in taiko- sutar
ti*;

K. Knd Si nntungo provinci- 
ja hutą sugrąžinta Kinijai.

šiandie —-nata* ima svar
styti taiko* sutarti ir rvko- 
nu-nduojatna* patni-ymu-.

Bartynaa, nigs. X—Pan-ger- 
ninniztnn* dnr toli nemirę*. 
Nors šiandie jis via neturi di- 
iRrtr* muiKCMą nn ji* 
ir veikia. Po revoliucijos pan- 
germanai bnvo kaipir apmirę. 
Bet šiandie jir ir vėl atgijo ir 
praiinla vis smarkiau ir fU-l 
ėian veikti.

Aiamlie |ian-grraianai jau 
nesirūpina immušti Europą. 
Ją viso* |m.«tangvi* sukoncen
truoto* vidujiniam* Vokietijos 
reikalams. Ją visas darius at
kreiptas į tai, kad sugrąžinti 
Vokietijai monarchiją, kad at
gauti visa* teritorijas, kokią 
neteku po šios karė*.

Pan-germaną zuririnkimu

Tas visas pan-germaną dar- 
bavimasi* ėia pilnai paaiškėjo 
« tt# d

Pan-genuaną organizacija 
turėjo susirinkimą. Nusirinki
me buvo ne tik vokiečiai, bet 
ir vokiškos Austrija* atstovai.

ITldotnasls organizacijos ko
mitetas išdėstė padarytu* vei
kimui pienu*. Iš tą fmaiški.

manai sušauksią koavmei ją

Nori giąMutl katami.
Apkalhąjnme susirinkime 

kalbėtojai daugiausia kalbėjo 
a|>ie monarchijos sugrąžinimą. 
Rakė, Vokietija negali vably- 
ties be kaizerio. Be munavrlio 
Vokietija nugrimsianti nelai
mėtam. Mnuan-hij" sugrąžini
mo reikalaują visi vokiečiai.

"lapkričio revoliucija Vo
kietijoje buvo ditlžiausia pik- 
tadaryltė. kuriai lygio* negali 

> būt visoj iiasaulio istorijoj." 
pasakė vienas jmn-gennana*. 
atidarydamas susirinkimą.

- "Munatrhijos sugrąžinimas 
' šaliai gnli kiek-nors pataisyti 

tą atliktą piktą darbą. Monar- 
t cliijo* reikalauja visi vokie

čiai."

Esą Jie pavergti.
Baronas von Vietinghof. vie

na* iš žymiausią kalbėtoją su
sirinkime, sakė:

••Mes šiandie esame paverg
ta tauta ir lodei turim ruoštie* 
kovon už laisvę. Neturime nu
leisti ranką kol nesutrupiusi- 
me vergijos |ou>ėią Visąpimm 
me* reikalaujame atstatydinti 
buvusią ini|M*riją."

Atstovas įlosiu iš Vienno* 
sakė: “Hnlisliurgą nr ilolo-n- 
zollerną dinastija. Me* n-ikn- 
Inujiinir linijos *n Vokietija."

Kalbėtojui, ta kitko, užpul- 
diis'-jo žydu*, kntnlikii* ir soei- 
jalistll*. Teko ir <talinriim-i vo; 
kiršią valdžiai.

fteyttM, fug*. X—Vyriau- 
šioji laikos kąnfi-n-neijos tary
ta prailgino, nn-trnni* laika 
IKitvirlinli taiko- sutartį. Ibi-.konferencijoje |*iivikal:ivim:i- 
va dvi dieni daugiau. Tai pa- kad Vokietija iš savo koastilu- 
skutiais Austrijos al*1nvani«'cijos išmestą |si*mą. kuriame 
nusileidimas. Įsakoma a|ae Austrijos prisi-

Kulig imskvlhiii to* tarybos jungimą pro- Vokieti jo*, čia 
laiško Auslrijie at-tovnm*. 
taiko* sutarti* turėjo Imt aus
trą |iatvirtinta ir talkininkam* 
sugrąžinta rug*<-jo 7 dieną. 
Bet įlatar talkininkai uūlėj.i 
dar dvi dieni. Taigi galutina* 
sutarties patvirtinimu* turi 
įvykti rugsėjo!»dieną

To prailginimo reikalavo 
austrai atstovai. Atstovą pir
mininkas Br. Ri-nm-r iškelia- 
ve* Virnnon.

Serbija nepztenkinu.
Vietos lailfraššiai {iranešn. 

kad kaip Rumunija, taip it 
Serbija m patenkintos ta talki
ninką su Anurija sutartimi.

Anot 
vm-mią 
sakoma, 
tinti tą 
kala vi mai

(1i tie

gyventoją
Atatovaa atetanfa premjerą.

I*rancuaijos pariaim-atas vi* 
dar diskusisija taiko* sutartį • 
su Vokietija.

Vakar tą diskusiją metu nt- j Londoną*, ruz*. .i. -
. ae l »• vn »aa L** siisflIUita itll.lerlMs*

Berlynu, rup-. X- Vyriau
sio* talkininku taryta- taiko*

Serbai Paplukdę Kraujuose 
Černogor"

iii |m»itikiiiiu 
vyriausybė.

i patvir- 
kol neriui rei- 

išpildysi.
i yra tn- 
rje neap- 

kitą tautą

linkėk'- baisiausią trukintą.
Vokiečių laikraščiai požymi, 

jog talkininkai ncpnsitimkinn 
išlaukiniais skriaudimai* Vo- 
kivtijo-. Ik-I šiandie jau drystn 
maišyt irs į vidujiniu- vokiečio 
miknius

laiikniM-ini grūmoja. kud 
toknai talkininką |insi<-lgima« 
gali lengvai |mki*lti Vokietijo
je nnujn rvvoliuriją.

Rusai reikalauja gydytoją.

Vokiečių irnslikaliltaM* laik- 
raiėiuoM- pasirista rusų Įirieš 
bolševiką Įnskclliiiiiai. kuriai* 
Įiak-ėkoma ra»ą nrmijai gydy- 
tujai.

Vokiečiam* gydytojam* už
tikrinamas augštu* allygini- 
ma«, gi |m numinė* karė* Bu- 
sijoje—šiitui a|MgyvmittMi 
virto*.

<lyd)1ojai. kviečiami įstoti 
rn*ą nnuijun kūdrai ru lais- 
vanoriai* karei vinie.

BUDAPEŠTE ATRANDAMA 
DAUG ĮMONIŲ LAVO

NŲ-

Vakar tą diakusiją metu nt- j Londoną*, rug*. X - I nga- 
stovas Erauklin-Bouillua j».r. (rijo* sostinėj.-Bu.lnis-st,-šiuri- 
sonatai užatekam premjerą ««*"* uikatarimo,. a'- 
Clemenmu. Atstovas pažyru.-- ‘’tanu nužudytą žrme 

jo- joff j's talsuosią* priešai- V 
ratifikavimą sutartie*. Pasa
kė. jog premjeras yra kalta*, 
jei Praneuzija negavo tinka- 
mesnią ir gvarantuojamą sąly
gą sutartyje.

Kai-kuriem* praneuzą |mrln- 
mento at-lovoms m-|iatitika. 
kad kai-kurie suturi i<-s |*,-. 
mai pridaryti sulygintinai su 
prezidento ' \Vilsono taiko* 
principais.

BOLŠEVIKAI KUtUDt 1M0 
ŽMONIŲ JEKATERI- 

NORIA VR.

Londonas, mg-. X f'in 
ta |iutvir1inta žinia, kad 
Denikitto kariiionu-nė |m> dvii- 
ją dieną mušiu paros- 
bolševiką l’krnino- 
K i jevą.

SERBAI RUDO OERNOGO | Ka* to impndaro. neduoda-
RUS ROJALISTUS. Ima m- tik niai-to. l«-t dar nž- 

•laiimui kulėjiiiuiu.
Miestuose t'etinjr ir Cattaro 

kalėjimai jirikimšti ėernogorą.
Kerimi kasdien -ugamlo kai- 

nun*e ėernogorą luirins ir 
juo* gnlalona.

Reikalauja grąžinti karalią.
Agentai tvirtina, knd visą 

lėerniigiirą tik vienas traški- 
Ima*. Kori jie. knd jiems butą 
I sugrąžinta* karalius, ir kad 
jie butą |Kiliuo*noti iš pn ser
bą jungo.

Cvrnogorai. lošiami nepri- 
oku|meijojr <Vr- klnusouti. |mkilo kari-n talki- 

šiandie vrn krnvi- 'trinką pusėje, liet šiandie tie

Paryžiui, nigs. •’<. — t"Sa iš 
('•ern-tgoriji. nikeliavo neutra
lią salią agentai. Jie ti-n vn- 
žinojo ištirti ėernogoni gyven
toją stovį.

Pi:rvnžinvu*H-ji 1 virtinu, 
knd Cvrnogorijoje vrn tai-u« 
stovi*. Kuko, jei kuoveikiau- 
neįvyks ten Amerika* ir Ang- ■ 
lijo* mililarinė interveneija. 
tai šertai išžudys dklesnę tiu
lį ėernogorą rojalistą.

“Keri lijo* 
nogi-rijri 
niausią vietų Europoje". *ako l**y* talkininkai ne tik užgi- 
sugryžush-ji neutralią viešpa- jiems ne|riklau*araybę, 
liją atstovai. "Nerimi žudo vi- W d«r jtm* |mv«la seritą ti
su* rojalistus. Jei neįvyks in- ranijai. 
lerveneijn. mažai lik* tą ne
laimingą ėernogiirą".

Pagrobė 8. Y. maigią.
Tie |mlys |mrkeliavu*ieji 

tvirtina ligšml negirdėta* 
daiktus.

Žinoma* 
direktorių* 
nogorijon 
maisto. Teriau* šertai užgro
to'- visą nulietą ir ėernogoram* 
leista tada liti.

Sako, ka* iš ėernogonj nori 
gauti to maisto, jie turi pir
miausia seriiam* prisiekti, jog 
atsižadą savu šalies ir |<i*ijun- 
yią prie Keriiijos.

jiem* nepriklausomybę.

Iš Ba**-I pranešama. jog tni 
vis liotševiką tirnuijo* auko*.

Kuku jie. kad Anglija »n Ja
ponija nratsižvelgė j tir»- 
priuei|m*. Tuo turini Prancū
zija «ln«iK«-l klnii-inuioM- *uti- 
k».

PIRKITE KARtS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8B.).

maisto kumisijus 
lluovrr Ger

būvi! |ou*iuntę*

Niandie ją karalius ištreea- 
i tas iš šalie*, gi šalis jiaVMta

šertam*.
Jei šiandie fvrnoguri joje pa- 

sinslytą karalius Nikalojua, 
tmiiis-l *ti juo Itendrai patai 
serbu* pakiltą visa šalin. 
~wrir Kandie daugel kfiftr 
ne vi* Įdariau ima liepMMti 
ėrrnogonj revoliucija prieš 
serbu*.

Karalių* Nikalojus šiandie 
gyvenu Paryžiuje. Jam ir jo 
šeimynai karališką užlaikymą 
|iaru|iina Anglija ir l*raaea»- 
K

RUMUNIJA OAUS TALKI- 
NINKU ULTIMATUMĄ.

Rumunams bu liepta tuojau 
apleiiti Ungariją.

ra*tn *ii nulaužtomis kojotui* 
ir sulaužytais šonkauliai*.

Ta* įuiI gydytoja* liudija, 
knd vienas ofien-ras išliko gy
va* nihtinsbimn* mirusį, ir p:i 
-kili iKils-gii, Ji, *ii kilai- lia 
vo pristatyta* pri ■ *ii-tii>- *ii 

_ __ . . š;__ f______ _____ _  ... f..
Iš pietinė* llusijo* r .irsto Je 1 iė m-i viena kulipka. 1*4 ji,

Pankui apipilti miestą 
ir apleido.

■ ■■■ ■ lo pristatyta* pri • šieno- -ii j
Konstantinopoiia, rug*. X— šaudyti. Nor- ufiriero m-|mlie- Į I*'riniuksią 

Iš pietinė* Bosijo* i .ie*to J<- 4tė imi viena kulipka. Is-t ji- -ii 
kiiterinoslaio (nepertoliansiaĮ vi*a eile *už<-i»tą ir nužudytą 
nuo Kijevo! apturėta žinią.j*udril*> ir nudavė r-a* m-gv- 
knd tenai bolševikai prieš ap 
įeisiant tą itiiiMą nužudę l.m»’: 
žmonią ir mino* suvertę j p** i 
gaminta* duois**.

Paskui Isilševikni npipl*-**- 
miestą ir iš*idanginę tolinu-.

Kilome! prii-šlsji.*vikiš|;:i 
armija inėjo Ji*kntvriiio>!nv:in. 
liku-irji gyventojai |ki-:iI.*ij-> 
taUiailsim* * įniktu- npi>- Imis.* 
viky durim-. Hml Įialikriięi 
tu* Įiiktadarybe-. imtu atkr.- 

In*'-li nužudytą žmonių Invomu 

| Žmonią galvot ratrtrtkinto*.

Gydytoju- Robin, kuri- lyti 
la-j** nlkn-tu- lavonu-, prnne 

l,u< !.*a. jog didžiumos lavoną su 
>o*tlnę|trnškinto* galvos, gi |>:>ty- 

Ikorpusai sutrinti. Ilaugrli- at

t n*.
I*i<»kiii ji- uuib'-. kaip Isilše 

viką kareiviui ėjo p-t neini- 
itinuao-iii- ir »i!ž»i..ii,,-ii|. „J 

m išinėjo.

Apiplėšta visas miertz*.

I!o!*eviką urgniiizarijo* ode 
•te viršininku litivo dnrliinin 

II i- Vnlinrl.n. Tar|«- Isilši vi 
l.ą holo ii-n • ik' kiltą.

Soiii-tn *viirliii'ii*in- vilta- 
Įlniio nž ih* jnum virai ir mo

I

Paryžius, rug*. X — Vyriau- 
-ioji talkininką laiko* konfe. 
ri-m-ijo* tarytai rugsėjo S die-i 
ną nu-pri-ndė im-ią-li uRima-Į 
tuma Itumunijai l'ngarijo- rei-i 
kale.

i'ltimntunui-. kaip sakoma, i 
Imsią- aštrnu- tono. Turiny*; 
nežinoma*. Tik sakoma, kad; 
Itumunijai hu* įsakyta |M*kir-l 
lu laiku apl<-i-ti i'ngnriją.. 
Jei Itunuinijn to nvpiidnry 
siunti, tuomet talkininkui 

' į -u ju di|do»uiti 
Iniu* ryšiu- ir |mvarto*ią mili 
tarini- pramones.

Rumunija -avo keliu, kaip 
pmiM-:,ttui. hatgin plėšti 1'n 
trariją. Visokie daiktai. |utda 
(ai, limšino*. prekė, ir nuii-tn- 
užgroliiumti- ir -iiinėinma- 
Itiimuriijon. Tik talkininką -l.u 
Is-tinn* veikimu- gali išželi*', 
ti I'ngnriją nuo vi-iško- pro 
gaišt ii—.

PAMESTA BOMBA J 
EGIPTO PREMJERA

ll-

Londonas, tui.-*. •'*. 
\h-snn>lr<n Įtranešla, kad 
imi |*nni*--tn bomba į Ei: 
I l**lllf«-in Hu--**iU Ihi-lidii

Wa*hington. rug*. .X — Ko- 
, rojus *o*t inėje Neoul aną dieną 
Į j utvu/.iuvu*į tėti naują japoniš 
ką gciH-rnlį gutarnntorią ad- 

i mindą Saito. |iaine*ta įsmilau 
l*lyšu*i Išimta *užeok'< įlau- 

'Igrlį žmonią. Bet uutamato- 
irius. kur* važiavo karieta H 
gel<-žillkelio stotie*, nebuvo pa- 

i liesta*.
Taip konsulai suliko naują 

-avo gi-nemlį gutartinlorią.
i

GEN. PERSHING IŠSTO
SIĄS It ARMIJOS

Sakom*, jog užsnmsias pre
kyba.

Coblenz. rug*. - Anot 
liiidymu vienu žmogau*, kuri* 
•Invėjo ėia artimai su genero
lu Pershingti. ši* nmerikoniš- 
ku- arrnijo* vada-, -ngryžę* 
\merikon. išstosią* i* armijoa 
ir iižsiini*ią* bizniu.

(Jen. Pershing eina -*9 me
tu*.

ORAS
RUGSŽJO 5, 1919 M.

t liieaga -tiražu* oras sian- 
-Ii- ir, turimi, rytoj; tetn|M-ra- 
turn Įialengva pakyla.
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kaa uuv Ui«*m«*m M

IUmJv Mėlti. Kerim permtuMiU 
Mreaą mku rrinž^oii ir Me»*a
atrveea. PlMirel Mų«ll kHm-r*
kunt Iin»•••>♦• «rraj»f«-em«•«»!• i“ 
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sytojų nurodė, knd gamtos 
prityrimai nesvyruojančiai 
niurna pri rodo žmogaus ritu- 
liaviiuoM iŠ žemesnio gaiva
lo i augštesuį. tai jis sušuko: 
“Koks pirnut« žnnigus buvo, 
t<4cix ir tlalmr yra. Žmogus 
evoliucijos keliu neina.”

Visas tas “Lietuvos” raštas 
yra netiesa. Kun. Bučy* pu-i- 
priešinu jaunam žiitngui, kuris 
tvirtino nebuvusį faktą, būtent 
l*-xdžioniškai ilgarankį žmogų, 
buk rastų Afrikoje. Kun. Bu- 
ėv» žmogau* kuisi išsi
vystymu i* žemv-nių gyvu 
lių nejudino. o tik kalls'-jo apie 
skirtumų taip žmogau* ir gy
vulio dvasios srityje. Kun. Bu- 
ėyx >akė tiktai, kad piids-adžio 
mo žusignii- nėra nei įlalmrti- 
I - ji •toje. I|e| I 1-llo.e iš

ka-t ........ ’r-lo turtuose.
!.>• m tė kelliiniit laivo 

ž .onin. kurie num jį gamlė 
i:z z,.1 Utį, Kristų* (m -tk". kml 

• tas pu- iH-ninlonuiiMi ■ l< k- ir 
Į.to mokumuos. Matomai. kml 
, Išganytojo pranašystė |obbi*i 
ir kun. Bučio |uiskail»se. “I.ie. 
tiiva" «-ma iš vien -n mi*. ku 
rie priešinasi tiesai ir tam lik- 

j-lui tii<ik*b> taniu |*a*akuja 
laktus, kurių nebuvo.

Namai Svarbiausia Mokykla.

“Lietuva” ir Krikš
čionija.

Federacijos Seimai.

Kenai < ‘liicng..- laisvamaniai 
nekantravo de! kun. Bučio (m- 
"kaitų. Imt tylėjo a|ūe jas. lik 
atsiųxdniiii vienų asmenį, kad 
ji* wva užilavinėtų klnu-iuiti- 
prriegviitui. Klau-uoai daž- 
niausini Imdavo ne apie tų. 
apie kų kalis*jo |ireleg<*iiias.

Pereito imiHslėlio vakare 
umilsMlusis klau-iiiių davėjas 
tvirtiisų kad Afrikoje lapu at
rasta tokia žmonių rųšis. ku 

.riu.raukos yra taip ilgus kaip 
beždžionių. Klnu*ikas nepridė
jo, kud l**zilžii>tičiii-- stovint 
aid Užpakalinių rankų priešu, 
kilu'* siekia žemiau a|uitinių al
kūnių. T«*lvl Is zilžiiiiii's vaik 
ėėiojii rv(*-ėk.»i;ii-. Ziti gu- re- 
perkoiiu* medalai vaikšėtoti 
negali, ne* jo ranku* y ra trum- " 
(uis. Supratę- klau-iko norų 
prirodyti. įnik niia-ta- yra 
žmogų* llll•■lallll vaikM-iojuiiii*i 
rv|*ek<>i.ii>. kun. Iluėy • užklau Į 
m*, ur lu atra-tiijii žmogau* 
rauko* jutu siuvinį tini kūjų 
siekia ži'iiiiau kelių. Klau-ika* 
tvirtinu, kad taip. Tada kun. 
Bin'y* kinu •'•. kur teki- žmugu* 
rastu-. Kla.i-ika- ttl-nke “Al 
rikoje.” Kun. Ilui'y- t.iič \f 
riko yra pinti ir didelė, reikia 
pasakyti i nk ..•<<•. L *k:<>j.' Va
lųjį' rasta* III* I UZJIS'IIUI* dlltk 
ta*. K bntsikus u" 'imju tu
vietos. Kttn. Ibn-ysiutr kinu-., 
kmb'l didžiail-in* imi- laikų utį 
troplbign- .1. iteillk" -litu V> I 
kale ••Zinogu*” lu •'"•• apie tą 
rndllę. I zklllll-ln-*- (uilrlelinė 
ju Ib'inl.'i 11> •'pi- 1-k'i ■•:>. Ta 
da kliu, ituėys Ini'. " Ijitm-lii 
nežinai kn i.< 
Tolinu, kun. Ii 
■ lel Kiauto b, 
|utžiurn pro -a 
raukiu *j< 
tuip gi •.

Tuliau t. 
jog Ib.ih 1 
gijo- >tt 
Braili o, i, 
v ulių iii-i

r.u<

i

siuislien prad.-ibiiiH- »|uiu-- 
{•liuli Lietuvių Katalikų (•'••de 
racijų, (ovjok.ilų. Tikimės, 
kud tautiečiai atkrrip* daug 
.bum.* į l-'.Hb-nK-ijų. Jo* per
nykšti* seimas ItaliiaH.ri-je 

, juu imdiirė daug lunnbi*. Aį- 
meltiii* U'orecstery je Žengė 
<inr iabiuu- iiirmyn.

I'inuutini* Fcdrrarijus tik
slą* y ra tėvynėn augimu* ir 
tvirtėjimas visuune tautinio 
gyveniiiMi rvikuluu*e. y (m t in
gai iauk*le. Mi*M«rg*nixavime. 
turte.

ž'isb-rucija neužsidraudžia 
|*.litikos. ne- iMTMiri mažinti 
-avu narių teise*. Ji ja- suma
žintų. j.-i m-iKiri-tų leisti* vi-ai 

.j |«.litikų. Bet is.liliška- Ee- 
.b'riieijo* veikimas Ini- visuo
met ki.-ipiiiiiiii- tuip knd |u<- 
.(ariu* ktM*liiiiginii-ini tokių 
duigtip kuri,, neišnyksta ir m-- 
-iinnino kai|. |*diliško» |iakrm 
įsi-. <■ kurie liekasi, ir (ml.uik.i 

vislio

I. .

(llttHi. •llbMliiliii IUUI«lo»
I

ka

•ki-

Mokykloj* tnuniua laika*.
Kini gatve pro niokykl*, gir 

džiasi tarsi bičių užima*, lai 
vaikučiai, tai musų mulo* atei
tie* vilti*. Kų jie tenai veikia.* I 
Jie mokinasi, o gal teisingiau 
lulsakiu*, juos liM^inamn — I 
auklėjama. Kn* ėi<Hiui jais už 
-linui.’ Mitsų lietuiišk.s-v ui'> 
kyklose. lauš- musų tautybė, 
apsaugo* ižile. n*>kyt<ijaujn. I 
IHi-išvelitilsios vistų |*t-auly 
ji- npleiditsim, lėity. genčių, 
m-t savęs išsižadi-jitsiiv m-m- 
rysvi«-iim.|<-*. J. c uoliau 
siu pasišventinto pvrtmtus tik
rai supranta bri jaučia tų vai
kučių reikšmę |»*Mekiiiitiiai- 
m. iii.-.- tvarkoj.-. \|nio jie.-,- 
tiktų mulo* gyvy l»-* versmę, 
stačiai, tikrų gyvais-. Talai ue- 
tmostnlm. kad semrys suuan- 
•b.ja virai* savo jė»t« ir im4t- 
.-b. |Mtyrimii* by tik j..ni* |«- 
vestu* vaikučius, kaip galim*, 
kugeriniisini iiiiklėįu*.|*viiiti>. 
Jo* čia kimoauiaiMais išimu- 
.lytai- l*-i ištirtais taniais alt- 
kuui įvairias u*A*J. šaka*, ii 
giildim-jn tų iiiok-l» .kilių reik
štis-. I ždii.-ln vaiką.vaii*. kiši 
jie ka* esu niskinHHia, isguhlu- 
tim. su|iralę įsribNirtųmteimin- 
tų. Kad tai nsikyicln gak-tų vi
sa- žmogau* jaunai vv'-s valai- 
■ Iii- kaip ji žilio sutvarkyti ls-i 
to* tvarko- vy ktnimų .Ližiuri- 
ti. lui mini laiku žirninių .hna 
žymiai augštyn |mkillig žmu- 
m'-s gyvi-nimc atsirietų tolrala- 
mų. visur užvieš|a*tamų tikroji 
ramybė. Tik. dejn. usikyklnjr* 
aiškinimu Is-i mricininsr valan
dos yra sulyginant trump*. 
aprilMd.M.

Mokykloje aittlma*—

Mokykloje įvyksta kasriin*. 
tarsi, kvotimai. Mricytoja tyri-

■ m-ja kų vaikučiai įMŪkunėja iš 
i praeito* diriMM. Ki«-k jie atsi-

ua-na iš seuestiisi aiskiniusi. 
i Kokį jie turi s«|iralhnų upe
■ vienų, kilų, tretį bei ik-šimlų, 

žimigau* gyveniuu- r>-iknliiigi, 
•įniktų. Kiek jie supranta upe

į fmsaidin tvarkų. Žodžiu, linky- 
- toja žiuri kukio* j.»ios |uu4an- 

giy |«aM-kmč*. KlnuriiH-dama 
vaikučių, užiliu.lų imss.kiy, iš
tiria iš ibdit-s save ir jųjų m-, 
■lali-kliiis. Tiltai, ir traukiasi 
toliau aiškinimui-išgublim'-ji. 
mai. Galima <Irusi*i tarti, kad 
mokykla yra įstaigų nuolatinio 
protiško veikiu*., kurioje itm- 
ky tojai tyriin-ja niokiiiiii*. gi 
k.-tip kn-ln. iobili.-*. ir inoki- 
tiiai tyrinėja tis.kytojti*. M>> 
kykb.j.-: aiskininui. Lbiit-inuii

bei atsakymai žanižii svar- Į 
lūausių rolę.

Auklėjimu tik tenusžstata.
Tikra* iiMikslas apima ne. I 

i vien proto, liet ir IhhIo lavini- I 
Į mų. Tok* tatai ne>k*l«* jgija 
nuklėjiiis. vardų. Ib-l kaip įvai
rių mokslo šakų, mokykloje 

i vien lik aiškinimu- ir ištyri- 
, iu*-. kiek |ia*iuaMil..jių legali- 
iu*. ta* lunmšiai ir -u auklrji- 

• mu įvyksta Auklėjiina* tvarko 
žmogaus IiikIu, Tatni. itsikykl.e 

ije tegalima vientik tiarndyli. 
' t vaiky ilsisi losiu, vieuiik nu- 
Į statyti tvarkų. Tvarkos vykiai- 
‘ mas. |irie jo* įgudimą* yra jau 
idnrlui- vykinama- -ulyg nuro- 
ril.tę taisyklių, yra fii |mtnri 

' inų pritaikyum* gyvenime. Jau 
Įmatomo: usikykloje tam visam 

iM-gnna laiku. Gi n*<kykkije 
' žiis«u- nai.a truin|«ii Imva. •• 
Ihkio išdidumas ir nugštu lunk- 

‘ *!'• įgijimą* reikaluuj* nuola
tiniu jiogų įtempiu*., pritaiky 
tu prie taisyklių: tni aišku, kad 
ts-VM-.i us-ky kloję, liet ir kitur 
tą galutinai ir pasekmingai te- 
galima įvykinti.

MamuoM priiirtngti, išmokti.

KiekvniHije luokykfoje |*. 
i-gnldiiH-jinių. reikalaujama, 
knd tat ihJiuIu. tarsi, žirniai 
-ii iii.ii l«-riami. b-t kml liktų 
iileiiyje. Tiltui už<bl<*lniii:i. 
kad vaikučiai narni.- atsimintų, 
kų ginlėję mrAykbije ir kad 
aut ryto uudcykloje luu-lrudytų, 
jog neažmiršę. Tik tukiu Iradn 
gulimu matyli, ki.-k naudo* 
vaikai gavo iš luuiiškiiiimų.

Ta* |iat daroma ir su bodu 
lavinimu liei auklėjimu. Na- 
MMtnee, tėvų, o lalaattsiai mnti- 
imi* priežiūroje, vaikas vykina 
tikrų jį nmkininrari liri auklėji- 
mosi darbų- Mokslą* m> van
duo. jo nrįpilst Jia ne raban, 
juo nea(>*«vilksi. Reikia pa*i- 
švratimu, reikia darini. Gi vai- 
kuėiuosc kaip tik to pnsišven- 
timu Imi .Inrls. noru ir in-ra. Nė 
m-įstalHL Nes jiems -l.ikn jm- 
lyriiiMi. kuri* yra tiknn.ju |m- 
*i*vciitiii*. akstinu. Tėvai jau 
turi, arini privabi turėti, užtek
tinai patyrimu, kad sužadintų 
liei iMskatintii vaikučių |ia*i- 
šveiitimų. |ni-i-|iau<liiiių |irie 
■Inrls.. kariai* Inlmi m-lcugvo 
ir nuofo*lnu». mokiainuasLNur* 
dnžiuti ir tėvam* ta* m-l.-iigva, 
In-l.kų čia darysi, kad jau jųjų 
t.dcin yra priedermė.

Nuo namų prikkuuo, kad mo
kyklos darbu netaptų 

bergždžių.
Mokytoju* guli dėti visa- |m-

Imi aiškinime, ar prie iih4c*1<> 
patraukime, ar laido auklėji
me, liet lu anaiptol neužtenka. 
Vaikas mvnpraadaniaa paai- 
šveutiiuo reikalu, nei nainuose 
ju nematydamas, lengvai nie
kus daro U laikytojų padan
gų. neima nmkslo širdin; dai
lini ir visai tampa moksle a|*i- 
leidėlių. Tok* a|e<ileidinin* Ka
ulinu linginiu- ls*i kitokiu* i 
įvairins žnsmijai nenaudėliu*. 
Nuo n|i.-ilciiiiiisi |u*M*kmingui > 
a|i-aupili li*|iajėgia vien lik 
namai. Jei nainai t«» taip pra
kilnios l»-i švento* užduotie* 
neiti lieku, tni kilų imr* ir di
džiausios |C-lnilgii- neatneš 
|mgrida«jarao taisiaus, jus Ims 
Is-nddiios.

IA tn matome. kaip -variiių 
žtia-gniis gyvenime vietų už
ima itanmi. Je-nai vykinausiji, 
už lai ir svarbiausia, ns&ykla. 
Čia tai |M*iroilo pilnoji reik- 
šme lo priefaslžiu: “(Hraoly* 
nuo otsJė- toli nerje«|ė<” Ta
tai lėvai. tiauiŲ tvarkytojai, žiu 
rėkit, kad jūsų namai Imtų tik
ri nainni. luitcnt, svarbiausia 
just] vaikučiam* mukvkln.

Tėmijanti*.

žinios k UEnnos.

Linksma Girdėti!

nn-is-i.
I*n»kutiniais keb-riai> us-lni* 

mes nesigailėjome mikli poli- 
tikos tik-bim* ir džiaugiame*. 
Ūmi pi-:iuli* mti» vardą žino, 
kml Kilimą- yni lietuvių ka- 
riinum-uė. rankose, o la 

|iiimim-uė IJntiMi Lietuvos 
pilbliko- pt'i-zideiil<i. Ji.
' i:i rūtiniu- mini-lru- Lietu 

•o. •• .m- iš*iiii*la apyskaita* 
l.nliiii.i išrinktiem- ut-to 

|Vm.i-. Poly- sliindūeji pilių 
Ik..- dalykai jau aprūpinti.

Kol kilo- pu lijo* viužn-i 
miiii-leiiii vietii. krikšėio 

• V- ili-IIHiklutui • b-Ui vi*ll* pl 
lango-, kad j-igidėtu tauto- 

l.uhurn. y|sie jo- mokyki..-.
Kitii.b.- pi vieni žnimiė* tie. 

da... i i draugija-. Ilt.Iuir km 
Uilikiško* .liaugijo. <b*.bi-i i 
i’.-ii. i.-iei/i;. Sut ii-uy lomi- vi-ų 
• js ...mi- pukil. Li.-ltm.- lip
te Ia K.-derneija Įilie lo duilK 

\ i--.- -iipraniiiiiei..- 
. .illm ilii,, dalis, reikalų diliu 

~ •• pn-id. - prie Ž’e.l.-IIK ij«.-«
in- ii vra gružu- iiių- tautus 
. n da- Aliii-l d.oje.

i 
i

Yudeničo Pinigai.

ji rii-i*kų (iitiicij ir ne>uiHi kų 
veikli »il jais, ne* intit... knd 
rusiškieji |«.|hriuini (liuigtii 
*in<*iie neturi vertė*, ’l’ni gi 
nevienu* ratilių -iivitiiiikil*. 
!■• i-kuiii— vakarykščių žinių, 
guli (.uiti- (.irkti šitn.M iitiuju.. 

I-iu* rusišku* pinigu*.ai-lui Yu 
|<l< iiiėu rubliu*. a!s|iH«luimt> uz 
jin.- -emu.-ius e.ir<. mlm Ko-

I n-n-ki.i (.tnigu*.
M< - (•litaimine litui nt«nr- 

g.-iu-. I'inuimisiai teikia įui- 
ilaukti. k*.t gau-uiie ...i.'igtlį 
| |Hiin.-inių i* lo>ieh>ii.>. kud An
glijo* vyriiiusylie. -ii j.»- |«ir- 
liun'-iilo žinia, gv arau. ii'.ja 

' Yudeluėo nildių kursą. Kol lai- 
Ižiiiii.* lėtu lik ii«*.li.i.ial"*. Gi
ldei |<i.ngiiiuiiii* daiktini!- .!<•• 
i lietisl< k

l’rai
tn-.- iu 
tyra- y 
K įšilo

i

Iri n/ 
n- tn

• i:. •

po vubižia. I kitur llusijoje ei- 
: on kova už valdžių. ■> teisėto* 
, vnblžio* llu-ijoje dnlmr nėra.
T.-b-l dnlmr išb-idžiamieji pi. 
p-riniai llu-ijo* pinigai guli 
-akyli- .--ų a|*lrausli llu-ijo- 
lurtų. išleir*lmtit |ui|H-riiiiu- pi 

riiui- yra -dpiu-.iii* u» aliejoti- 
tių. Jei Yii-i.-iio'ui tikrai li-k- 
llu-ijo* valdžia, tni ji* m-galė* 

' neišpirkti savi- rublių. l*-t jei 
\ udeiiiėtii netik- llu-ijo- vu|. 
lž.in. tai j" pit irai turė- Inlmi 

l>iu-iikų vertę.

I’iiui V!7 i i-nrn- ir Itiitiui 
turėjo tii-ę ii.-ttttyli llu-ijo* 

' turtų, išb-izduim pipieriiiiii* pi 
' tligu-. Jei tų pinigų Vertė IIU- 
•iiniko. lui v. b'.iiiųjų vert ' dnr 
n<-|«i.ti-vi n-' lii-lto (uiintiniiu- 

'*■ i-kiibinti v.myli -inuo-iii- 
■ .iru i tililtu ■ nauj'i Y ii-b m- 

ruMm.

i; i» n>
ir

įau

Ibi
• i 'K 
i/m T.i-

id t 

r »•

Kni kili 
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lunu Jioniaao inrapoa I 
koncertas Liet. Kat. Jaunium I 
Kauno Aleksoto kuopa Tilnimi 
mi salėje surengė koncertą.

Salė tautinių -(uilvų ]mpuo. 
šalai*. Kuopos nariai — mer
gaitės pa m puošę tautiniai* ra
liai*, ratų vainikai* galvele* 
Įmdabinę. — Jauėianu malo
nau* įspūdžio, Koncerto *alė 
pilnutėle* puNiko*.

Scenoje programos įkūniji
me dalyvauja keletą* artistų 
ir p A. Vaičiūnu ritmus. IHr- 
minusiai Jiasinodu jau Kauno 
publikai gerai žinoma* jauna* 
dainininkas A. Eadtiulaiti*. 
Savo seatiuieatalingai maloniu 
ImIsu susirinkusiu* žavu

Mu*ų gerinamoji dainininkė 
p. M. Vniškn-nė visuomet sce
nų* ir dainų* mylėtojų la-i 
koncerto svečių nekantriai lau
kiama. Ir vi»uuiuct jai vergia 
puHiko* liomy savu maloniu 
artistiniu balseliu. Publika vi. 
sumuet jai triukšmingiausia* 
delnų plojimai* ovacijas kelia. 
Ir Jaunimo kuopus koncerte 
p. M. Vaičkienė savo dainelė
mis, Tallat-Kelpšo* kontpoci- 
eijo* davė klausytojam* es
tetinio džiaugsmo. Sudainavo 
dar pinuti kartu Kaune, “llu- 
|unu*i motinėlė“, “Koks ten 
lengva* |M»il*<-li*” ir kitu*.

Kaunui scenoj.- pirmu kartu 
im-inslė piaiiistu*-kum|H.xito- 
riu* p. Židcika. To skambini
mo sauluriugumu ir ispildyusi 
itiskuiiiu publikai |uiliko. Jisai 
skniiil.iiio savo |iutie» kom]iu- 
xicija-: “(H lankyk mum- mer
gelę, žaliam daržely” ir luti- 
taxijn “Lietuvn”. Jisai pirmu 
knrlil kluu-y t»jli> -ulep |K|. 
trauk.' ir ioe, likim.-*, kad ul
ei t y tankiau ju nrti-tingų gur- 
»ų išgir-itiK-.
Žinomojo musų energingu rb<> 

rti i.rgiiiii»ilorinu. p. A. Vai- 
šutui, kuri- -iivii išmiklintai- 
cliorui. liuiidie. ibiinn klausy
tojam- t.-ikė llu-ijoje, Vilniu
je ir jau tiepinuu kartu Kau
ni-, cb.irn- *avo programų vy- 
ku-ini atliko. I'iižyiuėtinn- tat 
*i- jnuuimo kuojio. ebora- 

i«nvo -knillitigumti t-nulini-1 
■ pralenk, v i -ii- l.ni ii-iu i-i.iu.ii 
|. b.*l II-.

klotoji \ .įlėkti U- d.'kbirti' i 
publtkui bmo iiutickta jo 

nrti-tų deklctimcijų. 
k.iiėku- mgub 
m-pruuudyIų 

■ Tikima*!, k 
.d.-ily ti«-lm 

i-n.-li

jni 
tru|n»« 
I*n1«ni p

*'i

Linksimi, yni mum*, pranešti visuomenei, kad LIETU
VOS AMERIKOS PRAMONES BKNIUIOVKI paikiai sekasi 
varyti įlatha* linosavimo Lietuvos ekonomiškai.

Vieton girti* *u inilijmiiniui* užsakimai* arini su daugu- 
tilo atsiuvu pisiunliiiiu į Lieluvų. me* lik |iu*akoinc kų vei
kiame o pats mu*ų n. veikli ir veikiami .kirliai mumis |>u- 
gir*. Xc* nuojs-lnni raudasi m- žodžiuose tik rlarlraurc.

UETVVOS AMERIKOS l'ILVMONES 11ENDHOVES 
{Kiuuituo-nų Licluvoi pramonė upiniunti šaka*:— Importo— 
Sporto, Kooitrakcijoi ir Industrijos.

1) lapartn ir Šapam šaka netiktai įutrigta, rartvarkyla. 
Imt jau ir veikia iš Maw Tattoo. |vairas tavom! ir maistu* 
gals-iuinui j Lieluvų luivai* npntpiniiuui Lietuvos (yvaaftoju. 
Ki* cvpirto skyrių- iMliiniauja ir Amerikos lietuviams pri
imdama* ir išpildys laimu, užsakiau* ir i*-r>ių*daiua* sušelpi- 
ura dovana* (dralutgius, maistų) savtoatflanM Ustovaj. Jis pa
tarnaus ir IJetuvus gyventojams priinslama* ir pervrikhmas 
tų kų jie turės išsiuntimui, dėl ajunainyinii prekių ar išparda
vimu. svetur. Kį skyrių v.-la ferb. B. F. Mastauskas. Nuirda
mi susižinoti ir rcikalnu.miui infonuacijų šio* šakos veikime 
adre-iHikite: - Uthuaaiaa American Trading Oo. Kgpurt 
Lk-prt. <i IV. 43-tli, Si. New York, N. Y.

2) Kuiistnikrijii* -H riu* įsteigtu* ir jau pinčiai įsileidėv 
į veikimų. IMci išiavinltnu tuj šakoj darbiatakų ir )>rirva- 
gimu jų išpildymui užimtų kontraktų statymo namų, dirbtu
vių. Imžnyčių elr. Lietuvoj; suvu veikimų, tuolaikiniai, prakti
kuoja čia Amerikoj. IJrt. Am. Pramone* llendruvr, prijungus 
IJetuvių Statymu Bendrove, a]H|tirko (įlotu* žemes aš 
IIirrursi.iri mieste A k roti, Oiiio, vietoj kur, dahartiniam lai
ke, didžiau-iai Usnis (tilH-riaiims Amerkoj. Ten statoma, |iu 
kontraktais, luiiuai prie kurių dirlia vien lietuviai ir tai i*. 
A. 1‘tniii. Bendrove* švrininkai. Jeigu bn- -u-|*'-ta visu*, už
imtas, kontraktu* statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietu
vę, lai vertę čia Bendroves pa>4atytų namų sieks j f IJJUtlUUU) 
milijonų chtlierių. ll.-ikia pažymėti kad Bendrove yra pada
riusi kuntrakta ir statys ten jau virius lietuviams hažnyėia. 
Iš|mnlavu» tuo- lutu* ir namu* lletnlrove padarys Riuir 
žiau IltMŲtOtUR) gryno (įeinu. To skyriaus vedėjas yra p. S. 
Radavitius. Norėdami gauti toj šakoj iiiluruiacijų adresus- 
kitę:- Ltthnaaiaa Americaa Tnft^ Oa. Cun*traetion DepL 
l.Ht YVuurier Are. Akrun, Ohio.

.1) Industrijų* arini iHMyatėa skyrių* taipgi jau įsteig
ta* tr jau Bendrove yra prisiruušu* statyti diristuvėa iidirin- 

' mai linų ir vilnti iJctavoj. pradedant žalia uū
' yra tik nukirptų vilnų, iki puikiausių gelumbių; ano naraa- 
’ tų linų iki ]iuikiau*iu audeklo (perkelio) gatavų siuvimui. 
1 Kadangi medžiaga, tai iėdirtiystei, ha* gaunama lJrtuvuj, per 

lai ir pradėti veikimų, imant i* praktiškos |ai*es, negalima 
kitur tik IJetuvuj. Tmb-I, kaip tik Iras galima. Bendrove tuoj 
pradės ten savo veikimą, ue* jau pienai gatavi ir viskas jin- 
ruošiu: s(Metjnlisiti* toj išdirbystei turime, umsbitras užorde- 
riuutus. t edėjų lu skyriaus yra (■. C. J. Mekžru. Adresą* su- 
siia-šiiiuims ir inturnuicijuiii* toj šakuj:—Mthaaoiaa Americaa

Iš šito ka* viršui (irauešta Tamsta galite matyli, kad 
durims yru varoma* ištiktųjų, su dideliu )uu>i*tcngimu, užtai 
ir eina pusekiuingai. Ajiurt tu Bendrove yra įsteigus keletu 
mažesniu bizniu kuiįiu: ugvuturu laivakorčių, piningu siuntimu 
*u-ine*iiuu biuru >u IJetuva ete. Įteikia žinoti kud ir (adnas ui 
įdėtus piuingu- į Šeru* durumu* jau gana dideli*. Ateinančiam 
L. A. I*. Ih-mlruve* Diieklurių su-iriukiits*. bu* tariama apie 
išmokėjimų dividetalų. 11 diviiletabii tikimasi bu* dideli, kurie 
gau*. turė- kuo (uisidžiaugtL

Betgi vienok nereikia užmiršti, kud čiun (mmiia'-li Lie- 
luvov Amerikos Pramones Bendroves užimti darbui yra mil
žiniški. Keiluilaiiju daug ji.'gų ir kapitalo. Tie durimi, -u laiku, 
utucš, ueuįeukotiuii. didelių luimlu Lietuvai ir geru jm-Iuu turės, 
pats lietuviai. seriuinkai. .

. Tulei, kud tų greičiau* atsiekus reikia Imtinai, tuojau*, 
sukelti iior- viena milijoną dulierių kapitulų išja-rkaut vi
sa- Ibuidruvc.* šėra*.

J.-igu Tum-tu lo-'-i iki šiol už-iru*c* šių* Bendrove- 
serų, tui už-inišyk tuojau- nieku nvluukduina*. Jeigu jau už*i- 
rašinį, užsirašyk dar .įauginu, kiek tikini guli m* turi gerų 
progų iškurnėti ir išlaiiuė-i.

Atmink kud pri-idėdnnui- -ii -aso dolieriui-, (aiimdii' 
nu., -erų -iu. Ib-ndruve- (I) (ai.b-di liuo-u.ili Lieluvų iš eku- 
mimišku- vrigiju-. (2) dar ai prakilnų ir garbingų duriup ir 
(S) užtikrini pelnų |uit- -nu daug dide-nj ti«‘g tie (riniuitiii 
butų luiuku-e sudėti i* kurių -vi'tiiutuu.'uii nuudujasi.

Liet. Aiist. I’ramuts- Ib-mlruvv, Šerui (mraidumbi |iu 
■yitt.ist vimu-. K.-tų galimu pirkti kiek nurima. Kasykite 
klaunlami informacijų it -ių-kil.- (Milingu tu '. iii- į C'ctitra- 
lj Ib-lidlove ufi-ų A.ll.i adl- u;.

p.

Lithuanian American Trading 
Company

112 North Greene St. Baltimore, Md.
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Par*idnoda 3 akrai gero gra
žiau* juodžemio, tiktai 1 va
lančia važiavimo ant Chicago 
ir Burlington Railvay. Aite 
žeme dėl auginimo daržovių 
laimi gera, taip-pat galima 
laikyti ir vištų, ji duoda gera 
progų neturtingam žmogui 
palikti savistovių. Dauguma 
lietuviškų šeimynių sau (inliko 

i muim-dintiii- ir liiik-iiuii*. Ai
te ;.em«- galimu pirkti unt leng
vų im-u.-iuių išmokesėių. Ita- 
šykite artai leletaraokite tuo- 
irm- mikalaujant informacijų 
ekum-ių adresų:

Paul Baubly. 
1404 W. U Str.

Tatatau O*M1 «Mt

Liet R*-Kat Federacijos 
Kongresas.

RUGPJŪČIO 18 — 22,

M., W0RCR8TKR, 
MASS.

1919

Protokolas.

Dešimt u-i* Kongresą* 
dėtas iškilmingomis Av. Mišio- 
mi* Av. Kazimiero bažnyčioje, 
Hpt valamlų ryie. ftv. Mišias 
atlaikė knn. K. Vn»i1ian«kns. 
dalyvauji: iit Jo Malonybei Tu
mui Ifc-nveK. Ii. D.. Springfiel- 
do Vyskupui, a-istujr kun. I*. 
Virmausko ir L Kavaliausko.

I PIRMAS POSKDU.

Kongreso fmsėdžius atidarė 
Federacijos raštininkas, kun. 
F. Kemėšis. II iki v. ryta. Mal
dų atkalla-jo kun. P. Vtmtao*- 
kn*. 1‘akviota du raštininku— 
*WVirakas ir J. Navickas. Se
ka atstovų priėmimas. Kon- 
grvsan ntsilankė sekantieji 
■(storai:

1 Kun. J. Jakaitis
2 Kun. J. Čaplikas
.1J. Vaitkus
4 I. Mockienė
5 J. Is“«naitė 
C J. Tututis 
79>. Airvinskaitė
8 1*. Guduku*nė
9 A. Mnėiuliutė

Itl*. Zataveekas
11 V. Bačys
12 A. (Marku*
13 .1. Moli.
14 J. Svirska*
13 M. Mnsilioniukė
16 Aėiukienė
17 M. Liutvaiėiukė
18 V. Slu-n
19 J. Kimiila*
20 C. Iliiblniskuitė 
31 P. Ktočkirnė
22 A. Zulmvirimė
23 M. Sirkliutė
24 Al. Kulikauskienė
23 o. Auklienė

prn-

34 J. Mockus
' 33 J. Tautvla 
I.jft A. iMranskaitč
57 K. Krušinskas
35 T. Miliuniutė
59 K. Hirvidienė 
<D O. Sidaraviėiutė

. 61 I*. Molis 

.62 S. Radavičia*
63 O. Daukšienė
64 B. .Maukas
63 L. Kavaliauskas
66 Kun. F. Kemėšis
67 S. Stepui ionis

168 D. Antanavičius
69 J. Kašėta
7<l M. Dailydaitė
71 O. Jnnkienė

172 A. Strakauokienė 
į 73 K. Aejcfkienė
74 V. Varžiaskaitė

Tėvui, Lietuvos Prezidentui, draugijų jau nutnič į-toti į 
Suvienytų Valstijų Piezuien-; Federacijų tik <lar moke-n'm 
tai ir vietiniam Vyskupai. | neprisimtė; jeigu iš rentinių 

Centro valdyba išduoda na- mokesnių vis dėlto inplankė 
vo raportu*. Fcleracijo* pir- 'prr metu* I343.G7, jeigu snd*- 
raininkas, kun. J. Jakaitis, ryta* surašą* ir surinkti ado*, 

sai visų musų veikėjų (a. ko- 
lonijas. jeigu |mėioj<- Fi.k-ra- 
cijo* raštinėje įvestu getai ve- 
<lamo ofiso tvarka ir si.temn 

I— tai lik aėin nenuilstančiam 
i ir sistemntiškam dnrlmi Frale- 
! racijos rnšlinčs radėjo p. Al. 
Raėkaus. (Smulku* jo veiki
mo raportą* bu* išduota*.) 

Silpnoji Federacijos |>u*ė— 
tai josio* finnn*ai. Iš umke*. 
nių nuo (mrapijų ir įvairių <>r-

pažymi, kad musų visurmem-je 
r*ama dviejų centrai nacijų. 
Imtmt Taryba ir Fcleracija. 
Visų lietuvių tauto* veikimų 
relė Taryba — išgauti Lietu
vai nrprigultnylie. Kokia-gi 
jinai turi būti išriš Šitas Kon
gresą*. Didžiausias Federaci
jos nepatogumą*, tai išsisklai
džiusi centru valdyba. Tokio
se aplinkybėse viras darbas 
sukrautas ant sekretorijat.z 
Kuomet šitas Kongresas už- ganizacijų inpiaukė Fcderaei-

Vi-am Imu ut-iekti. nš pri- 
ruošiau šiokius tokius projek. 
tu*, kuriuo* paduosiu gerlua- 
mieni* N-ojo kongreso <b-le- 
gntnm* np*var*tyti. Jnn-ime 
laimingu., jeigu malsi dariai- 
nors maža dalimi bus (trišalė, 
ję* prie visų musų lstslro tik
slo atsiekinsi.

Knn. F. Kemėšis, 
Fed. oekretoriuz.

Pirma* (msėdi* uždarytas 
1:15 |>o pietų.

ANTRAS P08RDI8.
Antras (sisėdis įvyko 2" kilnu, ilrasin? turtinga* ri

12” Kun. M. rrliotm- 
J2S Kun. I’. Bučys
129 Kun. J. Dargi* 

•131 Kun. V. Knrknnskn* 
I 131 J. Tnntn«onis

132 .1. Janam
l*riėntu,> naujus <k-legatn<. 

-kaitomi |<a-v<-ikininuii. ku
riuo- atstovai priėmė gau-iu 
delnų plojimu. — ••Sveikina
me Fesb-rnrijos Komm-sų ir 
delognin* ir iš širdies geidžia
me gi-riim-ių (markulių kun. 
.M. Išnrys ir A. Gudaitis. 
“Lai šis kongresą, luina

GAL KAS tTNOTE*

ANT PARDAVIMO.

, 73 O. Leikintė
76 O. Kasakeričiutč
77 M. Mažeika
78 I*. Petraukas
79 V. Mickevičių.

: Att Z. Boatkaitė 
iffl J.'Aimku*
82 J. Kakšy*
83 J. Navickas
S4 <>. Sideraviėiutė
83 M. Ktravinskiutė
86 O. Baubinicnė
87 1*. Badirvičicnė
98 K. Kručka* 
89 M. Mikluši* 
!Mt A. Katilių
91 Kun. P. Virmauska*
92 J. Simanavičius

>93 J. Kamora* 
91 O. I'nguraitė 
95 F. Zalcekas 
!Mi B. fvaškiutė.

Po priėmimui ntstovų, kal
iui Fnlerarijos pinnininkas, 
kun. J. Jakaitis, Ir raštininkas, 
kun. F. Kem-'št*. Toliau, eina 
Kongreso valdybos rinkimas, 
kurion viešu balsavimu jmten- 
k.-i šie asmenys:

Federacijos raštininkas, km. 
F. Kemėšis. savo raportų iš- 
davė raštu.

ŽB.LB.K.

jo* ka*on 1343.67; aukų iš 
gerb. knnigi) Federacijos mš- 
tinsi pataikyti gauta gi 18.0) 
Išviso su.idaro U463.67. Bet 
p. .Raėkni išmokėta algos 

ir raštinėa išlaidom* 
tiaun. Bii*o išlai- 
♦TJO.tzt. Tad pasida- 

ie .leficitn*.
To deficitu visai neimtų Im- 

np jeigu visos putniųjų* ir 
cvutralinčs organutacijiHc, pri- 
gulinčios Įirie Fe-hoeijo*. Im
tų laiku atsileis? savo nau 
kęsui u*.

Tad vienas iš svarbiausių 
šio Kongreso uhlavinių 
l»us surn-ti |m-h-iu<>im*s tinka. 
iiuiiii aprūpinimui Fedrmeijo. 
raštinės. Tos raštinės biu«l»-. 
tų turėsime dargi žymiai di
dinti ateityje. Šiandien jnu 
visiems aišku* yni reiknln. 
Katalikų oekretr.rijzto, vieni
jančio ir lailovaujanėio visai 
musų vistuaiM-m'-s akcijai. Gi ‘ 
lukio s«4crrtnrijatu l>r Wų tie- 

i išlaikysime. Tnd -nraskime Iė. 
šas srkretarijatui išlaikyti — 
o išrišime vienų iš -inrl.iiiu-ių 
niii.it gyveninm kltiu.iiuų.

Kn* dėl mano <Inrlio (terei-1 
tai* metui*. kai|m Fcderaciju. 
sekretoriau*, lai njKirt veiki-1

26 O. I.andžienč Pirmininku — K. Krušins-
27 O. Binkienė ka*. jiagvlbininku — P. Vira-
28 11. Vasilaitė kos.
211 M. Vnit.-ktini.-ii'- Raštininkais — J. Navicko*
•2<l V. LiutkiviH- ir A. Petrauskaitė.
31 L Muž.-ikienč- Tvarkdariais — V. Liutkie-
32 M. Ciauškaitė n-- ir A. Račkauskas.
33 A. Mitrikiruč Presos komisija: J. Simana
34|K. Juškienė vičius, JI. Vaškevičiutė, katu
35, K. Katrukšlieiič lakniti* ir kun. K. Vasiliaus
3ti M. 1’lrviėi.mė kas.
•’* K. |Ccdieiir (.-Šimų Imi knygų peržiūrė
3s K. Lukošienė jimo k<>uii»ija: V. Račys, J.
39 A. M.irktitiii-nė Bakšy* ir O. Sidaravičiui.*.
4<t M. Veniukė Petrauskas |Miduoda įneši
41*.\. Kntrnniutė mų išrinkti rrzolincijų komi-
42 M. Jakšlnilė -ijų: įiH-šimų ĮKiremin kitu. K.
43 A. lt ndurnitė Vasiliauskas. Nutarta išrinkti
44 M. K<>pl.i>'t>< rezoliucijų komi-ijų iš asme
43 O. Ihtuliukonii-nė nų *u tci«r kiMiptiioti dau
46 O. J.inaiti "ė ginti* n-nmnų. Komi-ijon iš
47 X Vi.mitia. rinkti šie asmenys; kun. F.
*4 A. Itn."• nii-kri- Kemėšis. P. IMrauska.* ir
49 P. Puiii- kisti Vinium-kn«.
36 .1. Ai. -ll i i.’irnč Kotlete*., vnldybn užima -n
5l V. Tnumšitmimė v«» virtas.
•>2 P. Mikalauskn. Vtiinrin |uv*vrikini-
rtųP Virakn- tnni M’knnti<in« Hv.

Lietuvai ant nepriklauaomy-, 
bė« rfrakačio rtoviat, k išeivi- 
jo* pirmoji dama turėjo boti 
kraipiaata j kavų ai laisvę. 
Reikėjo šelpti nukentėju*! us 
nuo karė*, reikėjo Ismdrai su 
kitomis srovėmis varyti puti-, 
tižkų akcijų. Tad reikalas vie
nijimo visų Am. Liet. Katali
kų, stiprinimo Krikščionių Dr- j 
amkratų srovė* — turėjo pat-] 
mi saraimi likti kaip ir antra
eiliu dalyko. Federacijos val
dybos uždaviniu buvo tik nuo
lat priminti visuomenei svar
bų reikalų katalikų vienybė* 
ir tųjų vienylię nuolat kud ir 
išpalengva vykinti, kad nrfia- 

!lri<lu* visuomenės atydos nuo 
J to reikalo, kad priruošus iš|ia- 
lengva j«»iu* tam tikslui opi
nijų — i.iant. atėjus laikui tu
šai reikalas lengvai galėtų už
imti pirmųjų virtų eilėje niu.ų 
idėjinių už<lavinių. Tuo tikslu 
pereitais metai* vis .Įeito m>-, uai F<->leracijo* reikalais gj vii 
iiuižu buvo nuveikta. i ir *|nm>>dintu žodžiu. u)uirt
Spaudoje tilpo nemaža straip • pildymo priedermių paskolų. 

snių,- paliečiančių Katalikų •btakaTederacijo* raštinė* rei- 
Fcleracijos reikalus ir užiln- kulnui* — nš y|Mtingu *avo 
vinių*, yjmė daug buvo rašyta uždaviniu skaičiau prinn>:ii 
npi<* vietinių katalikiškų cen- Lpalrngvn vi»unti»-nės mintį 
trų (t. v. “Katalikų Vieny- į,ri*‘ fikalingn* r<-rgaiiiravi. I 
bės") organizavimų. Ta akci- >•* uiusų veikiim.. Karei («•!-’

i-ja davė ir praktiškus rezulta- l'niftu*. įmiginu) siekti Lietu 
tu*. Pagal nu-tatytus k<m*ti- ' “
tueijo*. Cliiragoje penkio-v 
(terapijose susidarė “Katalikų 
Vienybė.“ visi tie imnipijų 
centrai susidėjo į vienų viso* 
Cliicago* Katalikų Vienyk;. 
Ir kito* (’liicago* p-irupijo* 
žada steigti savo centru*. Po- 
geidaujama, kml tasai judėji. 
Inas išsiplėstų ir į vi*:i* tiiit-ų 
kolonijas.
Svarbiausios Fmleriicijo- vei 

kinui* koncentravosi Federn. 
rijo* rastinėje. Jeigu ,lar n--iš- 
-ildnškiu* knnuolių griausmo 
aidam- vis dėlto prie mn*ų 
Federacijos prisirašė |"Tei1ui- 
metais 12 naujų parapijų ir 
44 naujo* draugijos su 4,i>“l 
nariu: jeigu apie antra tiek

dienų rugpjnčio. 9:311 valanda 
ryte. Priimami nauji 
vai:—
97 A. Petronis
98 J. Ambrasas
99 J. Mockus 

1«l Kun. M. (limiškis 
Utį J. Bielskis 
Itrj J. I taukši* 
1«3 V. brankiem- 
IU4 M. Znil-kiem- 
1<i3 O. Cvrniauskaitė 
luti S. Banaiti* 
l«7 U. Kašėtaitė 
108 J. Poškienė 
1<I9 X J akai t ė
110 X Zaleckis
111 M. Brikaitė
112 V. Varžinskaitė 

i tlo .1. Glineekas 
U14 M. Juškienė

113 P. Atvirki* 
11<» K. Vaškevičių* 
117 P. Itndzrviėicnė

111K <1. Bem1or:iiti<-nė 
' 119 L Aimutis 
12H .1. (‘ejilinskn*
121 
122

l»rj; rd-to-

i« riiu- 
tai* nutarimais. nmulincns 
musų Motinai Bažnyčiai ii j 
lai*vę žengiančiai tėvynei I-iv- 
tnvai — A. Alrksis”.

(Daugiau bus.)

BIZNIERIAI GARSINDTtS 
“DRAUGE.”

«

15. Vaškevičiui.- 
Kun. A. Petraitis

124 Kuu. .1. Kauluki-
1123 Kum. J. Kasukaiti* 
I 126 M. Jok.ilmiėiutė 
---------- -------- ------------
.. .......................

vai nepriklniiMHiiĮ l« -, — pil
nai juu pribt-'tidii n d.ala* tv.-r 
tie* mum* »lipri<>- 
tiško, organizacijų., 
darytų katalikiškai Lietuvai 
tvirtų atramų ir pu '- tų jni ri 
budnvuti gražių tnnt'*- ateitį.

A. Reikė. .u<*etilraliztioli ii 
*., musų veikim ■ sujungiant1 
A. L. Tarybų it \n L lt. K. 
Federacijų į vienu l'-uometi;: 
lo. kūnų.

lt. Tnm kuliui reik 
gaivinančiu, širdie- 
fondo.

(' Reik* • mu-'| i 
vienu gero įniro. Til
tai Kutulikų Seku 
urim Katalikų i ent 
miteto raštinė.

■ lemokrn 
V”ri

Virtiu- 
vi«-n-.

, A> trV Ir 
j*, lur yra |.r«em 
n<m bustu u;>hS*<1.

T.n «b«l>.«r it |M*r*a4u*rtt4i l«l*t 
btgtrfš. ir taucUiou ui alte*
tl 4ū. tu** H<btl farmių pu

ir r« iMMlr ha'f* rrHtal 
t.nllr MVu |k«i»w||>tA farfftn.

Iaukdui »*u«v tmcuUu yra U* 
> Y»2ia*M 
kati lėnąją 
n. «urr4's 
lt a4*atkt ja»J.

K la Mobile* 
tlmi.« | I4H tirui hnlrtaę. y«» aa* 
Vititftli'4*. f.irtuv. «• jafna l>u*
pr*-.kr»'p.-4» ni |dj.1*mj.uala |*«. 
atU.ll.ltn.iun. |« .taikai • Ir /. iMiaptala 

Liberty Lind & Investmut Oo 
3301 S.. Halzted 8t Chicago.

...........................................  g

4a«* viMljų. Ir Ua- 
»»r<m 4'4 
luiip \ViMrmrine beturi?

VISOMS S0LI8T2M8 IR SOLISTAMS NAUJAS 
D2IAU08MA8

18 NAUJŲ DAINŲ.

kuriom* muzikų (piano) parašė

ANTANAS 8. POCIUS.
Jau išėjo ii spaudos žios dainos:

Leiskit j tėvynę ...............................................
Ne bile kieme mergele auga ........................
Gale sodo rymavo ir Svint aušrelė ...........
Vai močiute mano ...........................................

Galima gauti pas "DRAUGĄ"
1800 W. 46 8t. Chicago, IU.

Kaina 60c. 
.......... 60c. 
.......... 60c. 
.......... 60c.

EITU O.
Art |M*r*ln%4 kambarių rakan« 

•bu. jmruKuami p-*tai n«« amtintakaa 
aAojĄiiH.M i >UU uiM-Hji lUkjDdui 
KjiIium klakrtraa dkr«a BU« t
kMI«* iki ? vai vakar*. Taip* pa t pa* 

ir tw> kambariai, kam 
r« ikahnca almAaakMa

v. r.
ImdUaa Mr. 1>wm Mm.

KVH

—

r. ad mcHTE* o co.. i:i>i« n— y~i

-------------------- ----------------------------------- ■ .T

S. D. LACHAW1CZ

(ItahMVtiea patarnauju, 
|ai4»rtu*»«* k«« PKUMNlB. Itrikai* m»l- 
dtuu ataiAaukti. 4» li«au«« darbu baai* 
la MK Miledi Ui L

2314 W 23 PI. Chicago, DL
T«t C«B*I *1M.

niii.it


IŠMĖGINIMAS DYKAIį!

je vedant varg. K. Skaizgirhii

ŽINOTINA.

IŠ LIETUVOS.

>1 •Iri

lt

I> uI t

t

Pi

Biznieriai garsinki tęs “Drauge
Itin

si

I
I

Šiaulių Skerdynes.

W*H

rys, nenpginklttota-, l«*mi.- 
gimt užpulto- daugy l»- 
kiečią, kii-iai nukentėjo.

Tik tiuli* |H«iui«k>iy kalci _ _
vių *u knrintiikn *|M-j<i iš kn-j K.ru|niviėius.pasaky<imims1nin

•'laisvė." Kaunas.

vi

b 1

f,c 

l’w* 

-,.1

vikiai !- iiiio rin giniiuii; nZ- 
’ ••j iiM • l* i pi ip.’i/itiiiiijj jii 

M.ti k«il.oiijai tirtiiimij, ir
k.ld Jie JllllMlJ-1 UZgUIM’-

- lyguti kuip ir nivo

i I V llflilii 
raiii.it -Atiit 
r.utij U1 - h pi

Stovi |,i iki 
1 iiik-mią 
iu E/. iii d i 
gi veluiy;.* 

>• UiiriniiM* i-

I* M..

IltUUUHIlIlUIIIIIUlIUIIIIUUIIIUIIIIIIIIIII

PADARYK LIUOSA LAIKA 
NAUDINGŲ!

«*TM •t.rrf• l*i !»•**• UiKa «»e- 
|«tdlri»tUl!r I* n/vw4«>»

Mmm* rok*liti*•
k«4v*0 " • *’<•* ’

a;»i<!**Mi «4kjs«»M ar !»*••
• •• i»a*i KiRiK
. v . i Ii ! • s |«« P t» -k* •*“

Wm. D. Murdock & Co.
J. *«Ur« M<r*

ll» X l« t%»r 
< »s«t«% III

|<r.M • • 14 ė •nu... MtMiA4Ni.lt*’

*. M-m, ra. Mb. M«r. 
lUUttnmmtmmimminiiui muilintum 
PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WSS.)

I tojai galėjo dovanai dnlyvnu- 

'ti. Ten pat gerb. gelbėtojam* 
V. Bičiūnu, ir Krupavičiui j- 

Šių metą birželio 20 d. ftiau-irodė savo nuliūdimų dalyvau- teikta gėlių hukietai. Pahaigo- 
lių mieste laivo Imi-i naktis-, dalim |Hika*ynoae. k vistant varg. K. Skaizgiriui
Vokiečiai — tie žmogžudžiai- ; Štai pnuhsla n.-J t i karštii-:|iadiiinuota visiem- sustoju* 
užpuolė vieto-ganiix«.nų ir nu choras graudžiai gh-la gedu-, l.k*tuvu» himmts. Galų gale vi- 
žudę keletą iiiiim) kareivių, i- lin*-n 
plėšė ir išvogė vi-it- kuro -imi 
tiliiii- gvlžk»*li.< -tolyje; mai
tų, ginklu* ir kitokį Imtą.

Tuo ir vi-ai- kita.' imu: 
šiais ul-ilikimui- lunkini.. 
musų valdžia nu-iiint.* Vokie 
čią valdžiai į Berlyną Ii.tu 
tikrą uolą, iš kurį..- galim 
|nu—tnli |*'r.n *al liniu diii.i n 
pie Šin.iliu -t. lity ir -. pu 
leisią iš kalėjimo -’st I. linią 
užmušta 9 lietuviai ir 17 sn-j 
vista.

Pidi* -darni ši l.ni ti ul-ii. 
kilnų lllll-ą kori—|am*|oliliu 
štai ką mums pnus-ša:

Vokiečių žiaurumo žygiai. 
vis didėja ir turimi savo vi
same nput<*uM* ap-uvi-kė Sinti 
liuo.-o. Nakty. 20 lurž. 12 vai.' 
Vokė-’-iai užpuolė mie-to ko 
lliendnilllirn. kulk.evy dinin 
kii komandą ir kitu- i-taign- 
Muro namai *.*,-ll»'-j.,, a|tMgy 
llillllli I.IIVo |KltugU<. Bei b|.. 
gesiiiima* (mlėjins* liko p-Ii 
įlinku liataliumi-. |uitalpitila-a* | 
Imvnsio*,* dirbtuvėse. Tuo Nu 
ginu, kad a;»iau-ti mieste kn 
rininkni jau is-k-galėjo lemti 
priimti: iš kilo, pu-.'- čia |«P 
greta -tuvėjo vu'.i.ėią kaliu., 
menės daly.-. Kareivinę uz 
puolė granatomis ir kiliko-viii- 
tižiais: Imvo atvykęs šarvine 
tas traukinys ir m-t kanimlė 
tialyvavo uzpii»lim<*: <> kartu- ; 
buvo šauta į kareivinę.

giesme*, minia Mijndo. i draugu’ nuėję į bažnyčią ir. 
Kryžius k;.;nuo.-, choras, dvn- ..ixi< •‘Itievn* musą npgl- 
riškija, vnmikni, karatai, kn m-ja*.” užliaigė kurau*. 
t.'ivini. karininkai, vi-uoni'*- 
nė. veikėjai ir minia |utimiž.i 
• nei l.nzny.-io- liuli. .X—i į.... į 
dzin- nei galo in -iintilo. j-pil J.a-. kuri- "Lenkiją” 
di- li.ii»ti'. f" ’ 
|M-ilin!.n 
atiko- 
kią «aiz.|i; karžygiui.

Atlydėjo l.;:zuy. ..ii- Alinti..' 
et-luliuga- mišią-. I‘« mišiu 
IMiiMiksIn*. Ijiidotiivė* ka|um-j 
im. Ant kapą prakali*!-, gran
dą- 2K'dojui.iii vi-u- pririšo 
prie lo- vietų- ir žirninė* ilgai-i 

'ilgai dar vi* nuliu-lę Movėjo' 
knz ko laukdami— Hlni jau *n-' 
py i.'- milžinišką kn|«ą. gyvą 

/lėliu vainikui - jį apklojo 
"Amžiną alil-į"— ture nuibia.| 
Trl.iinie Jum-. I.iuliai tėvų 
ž. iiH-lėj,. ramu- |toil-y-!..

"Izii-vc" Kauna-.

Meteliai (Altiniu- np*kr.). 
N«*i pu. jli.i iiiii-ų apylinkėj dvarinin 

tveria. 
. Alni lakelyje ilnr'Buto -tnlarę* "|s,l-kn” komi- 
’• kn,-tni. .kir imiijia.- tetą. Iumk*'-i legionieriai. Va 

: lai miru-i.j. nuo -nu ■< i.m n ziiH.m— -taika. ui 
rvuoti. h žiu»n>*- viirtm, Iii 
l-ar m i-ii milicija tą Žalčių 
įimtą lii-kj (mkrikdė. liet ji- 
vi- dėlto dirba. Su l.ietnv»- 
valdžia m i-kriito. -Iii- m*|Kti- 
... Ai tl.-ii ilzni l"i- luuu i.il 

dzin -uvo priešininkam* nl 
virai valstybė* |amu<lu* griau
ti’

MasPIrmirtlnlal
IJctuvių Prekybos Bendro

vė |iinnutinė pralaužė kelią 
pirklyhai su Lietuva. Ji pir
mutinė pasiuntė Lietuvon rei- 
kalingiaunių įtaikių. Siuntė ta
da. kada iš vi-ų purių šaukė 
lialsai, kad tai NEGALIMA. 
t> me* parodėme, kad GALI
MA ir padalėme.

Delegatu* iš Liet u vo* gerb.
kun. laiukaili*, buvo supažin-i 
dintu- *u niu-ą Bendrove ir- 
jo- veikimu. Gerk, delcgnta- 
vi-ą iiiu-ų veikimą l'ŽGYR^t 
ir rZTIKHINA PANIŠKU- 

IMA- Jam rmie«»e urnaų gam
tų iš IJriuvo- milijonini nžaa- 

'kvma. Sakė, kad galime be 
l.;iini.'- dusti Šimtų sykių tiek, 
kiek užsakyta. Visko reikia 
šimtų sykių daugiau ir už vis
ką Ims užmokėta. Sakė, kad iš 
to bu* (mino Bcmlrov'ri ir nau
da Lietuvai.

Tiah-I dakir mu*ų Bendrovė, 
kiekvienas gali pasitikėti. 
Gerli. deh-g.il ui atsilankius j 
jūsų koloniją |uiklauxki<c apie 
'Lietuvių Prekybos Bendrovę 
n.-iiieiiiškai. Jis i uit virty* tų. 
ką luc* sukome.

Ar Strėnų Skaudėjimas
Kankina Tave?

A
R kiek vienas matas darbelis nuvargina U ve’Ar tu jautiesi silpna, nervižka ir vi 
saį atuidevejtu"? Ar ta kasdiena kenti nuo galvos skaudėjimo, stresu skau
dėjimo ir silpnumo? Tu neturėtum! Dauguma tmoaa neatkreipia ažydes j tuos 
dalykus ižkarto manydami kad praeis. Visa kalte yra tai inkstu kurie yra perridir- 
be. Silpni inkstai nuolatai neduos jums ramybes. Bet jeigu įus tuojau prisižiūrėsite 

save ir imsite tinkamu vaistu tuomet gulima išsigelbėti nuo tokiu ligų kaip 
Bright's. gravel ir dropsy. Nelauk ilgai. Tiktai paskaityk ką žitie žmones 
Vartok Donu Kidney Pilis! Doaru pagelbėjo tūkstančiais silpnu žmonių kurie 

sveiki. Pasiklauk savo kaimyno.

Viiz.iuojanlb-ji Euriąioii pri 
inl,, .'i|>-iz.iur<-li ii-ii kmmi kn- 
i. įkalni*.**, kad ii.-iix.-ilrauku- 
la-n*iknlineą i-knš. ią ir m*ma 
/u iK-mugiuiM.. Pu- taudlį*.' 

,l'..l.l<. Suvi.-uilą Vai-Ii ją nd- 
ivukntn |u.^>-llHiiiiikii-, kuri* 
iiž-iiiiiii*i'*j.-i Iniin* kitiit*iliu*. 
štai I ą imtnria:

"X -i.izniok N. .. Morkau ■■■
> ar lik neturėjai 

' *::iuii im*|«.H<i nuo kon*itlii>

•. I’ill*bur- 
------- <'l.*i.*lnmb* ir kitur. Tūli 

vakniv..mwluiwla |ui*|Hirt<. b.* 
tam tikrą kn-l«tx*ijalą ir mivn 

liadiuHdč. **’■ ė““ kaimynišku niivriii.
••Nemokėk iteruesuiern liūti

ni danui* kitą šnlią |H:iigu*. 
Susiimk |iiuiugą *l«vį iš laik 
rašėią ir i.-iknlauk, kad gnu- 
tuiuei ta |mėia kaina.

•'Nemokėk jokiu mok.**čią 
bei in’iilu. tikrai Hežino<lanui-, 
jog Iii-, kuri* to n-ikn!nitjn. 
yra tikrai vafdž.iu- al-tuvu*.

“I.'iipiiiki.- ti|de laivakortę, 
kad jnil lltrė*i |m-|M>llą. gi ne- 
lūnuiau. I*a«amdžiu* laivą, 
gnli veik Negauti ;u*|iurt<i. 
iuoiiM-t dingtų tavo iiiiiigai.”

P.
Stkiai (Suvaiką ri-lv lm-1.1 

i'i.i nuo 2 iki S l.irž, Imvu lai 
k.iiui -..< ijaliai !.rik’. toni
kai* paituilai- kuisai.

At-iiuiike iš Kauno mu*ą ž> .-a-iziimj.;- 
miiiuMvji krikščionių d.umkra.’’ 
lą imrtijo, darbininkai |v V.l’*?' “r juu arlimaim mieste, 
Bišiiiua* ir M. Krupavičiu-,j*-ui|» va: tliimgi.jr. t 

'Nutarta kursu* laikyti nuo 4 'r
.pirmo, iki aštuntai v..„.......

Kų tik surinkta- naujoką l.n p,.*Hi v;.*,

"■ ‘ i-u.ję j Itlizuyėią į 
v” 1*0 |miiuiI<Ių vi-i skubiuo-i j 

.dę |tin<lėli kursu*.
■ Kursu* atvėrė kalbėtoja* Ai. 
I. e-si• mm • .•« .■•»!• »-.!•«•■••*-• 4

rcivim * |«M>kleisli grandim- i priminu), prakali^,, kurir.je 
j lauku* ir tenai 6 vaL <Mr-|nunM|^ |ĮMr*ą naudingumą ir 
eiai kovoj., su vokiečiai* ir tik (i)iU„ jir neigiami. Kur-
iš (riją purią ii|»inu-ti buvot 
m*liii-vė;i siigiiudy tn.

Likusieji kareivim-je lipu........

tieji granatomis turėjo iš ka 
reivim-s išeiti ir čionai, jau 
visirni* runka* iškėlus, dar 
buvo j juo* mesto- granato*.

Vicim* viršyta ir tlu karei
vių ta|*i užmuštu, o kiti *u 
žei-ti. \ i-o musų užmušti !•; 
sužeisti 17: m*muzinii krito ir 
Vokiečių.

.1Suimluosius iš kareivinė- 
vokiet'iui varės miestan ir įsa
kė dainuoti lietuvių dainas. 
(Koks ni -kšitm.i p.<-ilye-oji 
imis! Ilmi). l’ri,. vokiečiu k<* 
luen.laniuro- kiek imlaik *. į a 
kė tuojau -’,.ir-ty K--, n .1.. • 
O |wt!y- |M»i|.*eU, pi* -ii II 
šė kol tik buvo l.n- j>!-’-li. |!,, 
bus. antklode-, si!!.'*-, miltu 
arkliu, ir vi-n ka- lik buvo: 
skrynute, kareivių išlaužė, 
i-dauz*'. l.n lik buvo '.•••re m*, 
iš-ivrr.'.

Piešė per viaą dii-uą. ‘Imt., 
išnaikino mažmu-iui ii. 
milijonu- uuk-iną v.rb .

Ti.ip atrodė 
kieėią -tu. lig 
m'- gyvi 
Ki. I I. 
tuvio '.yri 
vojunt np 
Šimu-.

Tolinu

-n* galėjo viri lankyti dova- 
i.:»i, Vi-o luitu apie 22 j«a-kai- 
t i.

Buvo aiškinama apie krik*- 
■ luinų demokratų partiją ii 
jos steigimų, Ms-ijalistų mok 
slo klaidingumu rūšis. steigia
mąjį seimą. želia** klausimų.

Aioin'm dienotai* išplaukia; 
iš N<*«* Yorko laiva* nu dali-; 
niu išpildymu milijoninio už-1 

L-al ynm ir -u drabužiais ir 
iuai»tu įlaiktai*. kurie buvo ki
lų pri-iųsli. Tai{>-gi išvežta 
viena diilelė *krynia r u kny
gomis

Su M*kant iu laivu, kur* ne
trūku* išeis, iš*ių*itnc tų daik
tų. kurių pagal nurodymą 
gerti, delegato, labiausia Lie
tuvoje reikia.

Kml pasekmingai varyti pla
čią jėrklyhą, (ai būtinai tai
ka kapitalo. O mu»ų kapitalas 
*u*i<l<da iš |«rduodamų šėrų. 
Todėl visu* kviečiame pirkti 
šėru*. Po gerti, kun. Laukai
čio ūžt ik neimą niekas nepri
valo ale-joti n|ūe Liežuvių 
1’rakybo- llrmlruvė* |uiei***ki- 
litą.

Mu*ų šėmi pu Nei die
non neal įdėliodama* pirk šėrų 
uium; Ib-ndrovė* už kiek tik 
išgali. Kreipki* adreMi:

UTHUANIAN SALES
CORPORATION,

244 W. Broadvay,
South

darbininką klausimą, draugiją laidžios Skyriau* diploma- 
•.rganiznviiiią ir daugel) kitą. | luitaimuii nurudo, kad
Al«ut l<> buvo praktiko* tiurbi; ^‘'rinlieji gimine* čia .\un*ri- 
(baialymąl. kaip daryti initm- jM,>’ K”! I“** jut* atvykti, taip 
:*ai. draugiją susirinkimai vc.|j,,M ~’d atvykti ir ieškodami 
-ti. koprai v v ą L...........
•ti igti ir t. I.

T.i.p kitko lakia.;.ia kinu 
•vtoj i |<awiiil<> prie
n. , ii- p. V. Bitinr.o prakalba r<i|i>M*um.

Lietuvos pilietį. ' Iriu,'. 
i>.tr.M.ė kokiui, keliais turi ei. 
t i i.iu-i) Inilt toriai, kad gal*’ 
tu ;.t-tatili l.ril.ščiimi-kni

, į itnalni
o. Lietuvą.
te upini.l ito

i u duoti
••t.v l.'iu.
Lie;ti»;i

■ u tm

k udrovi « durk,.
I šeštadieny j<*. rugp. 2*1. prasi- 
pi jo \ i-uliin* Am. riko- Poro 

l. *-y n. • ,-a <Ail Ameriraii Expusiliuu), 
- . ('Iiieago. Tikra-i~ 

I*.- p;in><i..- lik-la- yni. kni 
.-iivieiiiju- kai), cm gimusiu-, 
jtaip ulvykii-iii- šio krašto 

“‘.įkėsiis. kad tuoiui sustiprinu* 
- mu-ą brangių l. vy- musų vablymosi budi) pada- 

Kn- kum btiv-o!IUni jį Miugesaiu; užtikrinti nt 
. gal,'jo taikiau 

In* ' liit, ar vi.'iai 
|mklau-iuui buvo 
' • -i įnikę klati-y-----------Jr

....... Kita, r.ile.y pa.*Įdimai- I ■ ■ ■ 
.1. jam ttobą ir m.-r /.imtiniam.' krašte.

*» ..• •;*'itt. ! vn!nn<lt}e
.* cikl . W. Kr<:p a i. 
lu-nihuru įlar

i L'tkinj* kalini*
" turi 4’iti ir ra-
LšH'.i*. iui'l k11 |***r
i« fM!«H«ki*itii ir Ui-

vi:* - Imm Irip
• m* l.!**tm«* laimi

,\ii<» nlt'inrinu* iki 
•• Vi-; \iiw riki*- iui

’ ‘ *. l ii
i.i« ) \ ivu.1 tautu turv? 
kiru- pn*/runai-.

-ai u |UipUn-tni<* |ht/ 
•n Suiivuyiu- Vai- 

I||| du turiu. ntlo :

Skaityk ką šitie žmones sako

KEN08HA WISC. 
Pianežinuu.

-I. ll<-ttr.llllM OfMl.. 1>IMU|I>W K*, 
tum- louni.ltn*' Klin»-e

N4ra<aw.

tii-rliuuiH.'ji llruiigai kurie ne- 
ina'c už«.'.>.4tėję nmiiėsiaią n*A.-*- 
ėiu ir |.<e.diu<MMrim<>. makMH'kilc 
l.rrMą-ii iki sdumėi.. ėii-rtiiiM *a- 
•trinkau., kuri* al*ibu« rugsėjo 2-
• I. pi|9 m. VlriHMillią lizkiėlil pri

;.ti..L * ,••• o fM-iliu.naviim» ėl.UI 
>s,i»", Taip jml uialnnrkitc
Į.riMŲsIi ir Vdykiur* Išpažintie* 
t’alludijii'M,. Jeigu kuris neii;iit-

!.|i» še priederme* nuo ėvrrlc* 
metą bu, ..is|KMidu..l*s nuo sali
us. ligoje. •• nuo pu-aic-
lnu.i Miurmkiaio lik- išbrauktu* i* 
■iraucij'.’

PAŠAIPIA: S’iuiHuiil ulA,--. 
šių- »r lurinl kitokius svarbu- 
rrikslas n. Imiėkitr visuomet kn-ip 

.n- |<ri. ii. libo* ne* paduodant ne 
Į nariui 11* i syk pasitaiko v laukią 
L . i "" u. yu« esate užtikrinti. 
■I.,.i u--. kr)* .* kaip kada nrpn-
• I-. 1 ,. ir -rma viaAir urau

DOANS
Kidney Pilis

Gaunamos kiekvienoj vaktinytioj. 60c ui dėl?. Fosler-Millburn Co., Baltalo.N.Y.Mira.

Reikalaujame DARBININKŲ.

Durį*; ir gyv nimo sąljgo- geriausio*. Geri moderniš
ki mimai gyvenimui. Čionai* rambu-i kįžnyėio*. mokyk- 
lo ir |M-ilink*miniuiai. Darki- |i;n-tovni> ir užtikrintas. 
Atvaiinokite ant N«*w Ymk Centrai R.R. j

ALUM1NUM COMPANY OF AMERiCA
Mn—eiu Ntfu York

. ' i., i i. Mi. Juinea Springer I Smilldicld Strect
tgi l'.'iiim. ivikuluiijant infonmicijų.

raiii.it


los mcorpore:DIDELIS RAZARAS .I0MARKAS 1. Vyčių dr-ja rugsėjo 10

Šv. Mykolo pa r. kieme 1644 Wabansia Av.
Rugsejo-Sept Nedeliomis, Seredomis, Subatomis tai yra: 

7,10.13,14,17, 20, 21, 24, 27, ir 28 dienomis.

Ned. prasidės 3:30 Sub. 4v. Sered. 7v.
Šią nedelia 7d. prasidės su dainomis ir muzika.

rugsėjo 10 d.
» 13 d
»» 14 d.
>» 20 d.
», 21d.
M 24 d.

a “ 27 d.
<4 28 d.

2. Aušros vartų dr-ja.
3. Šv. Mykolo dr-ja
4. Šv. Juozapo dr-ja
5. Rašančia vos dr-ja
6. Moterų Sąjunga 4-kp.
7. Šv. Cecilijos dram. dr-
8 Šv. Kazimiero dr-ja.

K a. ajMhnkiN «laug kn iaiaiiuėa. 11 ka. m* daly vau. lakai imMgailės.
Ilaan vakarai 10c. Visiem rak. 50c.

Lietuviai Amerikoje. ERNEST WEINER
ORY OOOUS

1800 W. <7th karna. Wood St-
MILWAUKEE, WI8.

Lavrraacc, Mao. Ilugpjtn’ioi 
Į27 «L ėia taipimt kallė-jo geriu; 
-kilti, lamkaiti*. Zimmių Imio; 
►n.-irinkurių n|ue l.’itto. Vieli-i 
imi bulėevikai kėlė ruiiė*.

l'-igil keie* auka yra n|*b*nk- • Aukų .įtrinkta tiktai $125.0(1. 
ta tame *unt*<*. veikia prane*tt Ib-lto taip mažai, knd per *uri- 

llug]ijuėio UI d. I-, II. Kry- inkaru vedėjui. .1. Ja*iulevi-|bin>imų k**l<*kl<*rini ne vi.ur, 
žiau. rėmėjų .kyriu* vurengė ėiui. arlm rūbininkei. R. (•<•«• 'CTlėjo prieiti.
praknllm*. Kalla-ju p. A. line
liu*.

Vi*u|*irma vieton lb-tuvaitė . ___ _______ ______________
atgieikijo IJetuvo* bitinių. I*.. {mrkc Imv«* bu rengta* tarpiau-i'"-'V*”1 ,in“’-,a'- Jn“ *- II- K- **- 

H to mn* nauja* Hebima*. kini, tim-kr*neerta*. Lietuviai gra
Daugi*, irnaakė irwti|q praknl- ziui |>.t*ir.«lė.
Imlę. nupi<-*duma- vargu*. I.**- 
kiii* (lergyvena dalrur nr.i* i**- 
Vytė. i

Jam jialiaigit. kalbėti, |*a.i 
rodė aut nuliu* |u llaėku*. kur
miu kaliui i*|utn*lė- vi*u* Ue- į

eitu kaitei, o klada liti* patai- ■ 1
►ylių I Amsterdam, M. Y. čia lėtu-

Kugpjuėio 2*1 *1. KoM*iu*ko* ' •>"Hnmja»i -avo t«-
■ ’ jvyuėz nninlai. Jau L It K. rė-

i. It'tėjų -kyrin* zurinki* viri .'*ttl 
•l«l. ir dnugylię įvairių ralių. 
Surinktu, drnlnižin* *utai*ė 

I vaikinai ir ua-rgaitė*. nmtery* 
ir vyrui. Viri vakarai* *uririu-

Pniknib<He buvęs.

TnilMnnO Itltn lt *ri,rui. i nu laminti. *u*iriu- 
inuMlUv ZiNuEvi *>•-’ dirbdavo *u dėlriiu |ia*i- 

_______ ėveuiimu |*> <lu ir Iri* vakaru* 
į ravaitę |*rr 4 mėm-riu*. I’ri-So. Boston. Čia atvyko im

tuvu* priešu.. kurie rteugin*' |*'žinu • cliora* iš Rymo ir di- *®1 ’lblriių ekrytiiy dralnt-

l’ž avicrio atarų ■*•*■• 
l'ž Mnetum* kiurių 4Or. 
l’ž kiaušinių tuzinų 33r. 
I m-luviško auri<> m-p-rka. 
Varškė* m-|a*rkn. 
tii v«*» lištua *inta. Lile. 
Veršiai |<apjauti. gatavi ►va

ras !!•*•-
t Šyvi jaučiai avnras |*i 7e Ir

riųrti draugija* vardu. Nuau
gant produktam* *u užsakymu 
utėjurieji pervirš pinigai turė
tų Imli .ugrųžinti. « Įutbrung 
►taut pnuluktanu*. užri*aky1<* 
jam* turi-tų draugija prauešti 
aut kiek y rn l>nutge*ni prirink
tai. ►iitinkant už*i*aki tojui, 
pnuluklai luitų |ia*ių*ti. •> kiek 
truktų, pirkika*. alėjų. pt»- 
duktam*. užiimkėlų. Lietuvių 
Vkiniiikų Draugija už (la.Hlar- 
luniinų ir užlaikymų komitetu 
prie .iuntimu produktų turė
tų imli iiadeiigimui lėšų kokį 
7 ar l<l inioš. **m> |>a.ių.lų pro

duktų IŠ ko Virt*, draugijų* le- 
Į*o* a|tritiM*kėlų. Iš to nuošiin-,

Dr. A. R. Bhuneothal D. D.
•Ua.IV M*UUU4>T.Vt 

Nurtnus l»>ksU
• •Am. »m«« » O r>1«. Iki
> **»l. V»k«P». N'^allOUtM > Iki II 
Pl» K A**'. karnų*. 41 «.

Tol'fc&aft Taf4> 4111
TriKnui U*lmf*l €441

Iiavcrgti IJciuvų ir .u kurini* 1 džintirioje eab'-jc "Mccfaauic*" ’■"• lrl‘n*",",,-j< entrų. Brouk-j 
lietuviai taip natriai kovoja. *!avė koncertų. | ’• P* •-
ižavė vėju ir parakė žiaMi* imij i finui- yru 11 kunigų. «• kiti, Am.tcrdaitm lietu-;
ItlUM eortjalirfam.-liolševikam.. vm m-itiinari.ini. viam*.nių- Mirijalirtaui.-UdM-vikaim. yra ►emiiuiri.tai. i---------

wg* kurie akiai tarnauja Tnirkiuui ... -—------- ------------—
Kaimukui ir kitiem*. Phi!adaiplii*,P*.(P«rtBW>- ATMMUKUm LIKTU-

Kncijalietani. tokia kuliai lu mAtzi). C'ia tn-tuviai ir akrai-, VIKI UKIriaCAL 
Imi Hrpalikzv Virai ueėinoet nin-mi tnri-.i *u*aukti didelį I ------------
perduria, kiti-gi laikėei alėtai-mnea-miliagų. i.n-ižkimui |*«i*-' I mnvtuoiM- gyvetianėiu* lie-

* nėję, norą ir aunku Janu jiem. ie-to prie* lenku*, kurie ver-, '-~ 
ri-dėt.

1‘vrlraukoje laivo ti-iiknii**- 
aukoa. l*-a» I*. Kviraka* |ai<l<-k- 
lenuivo eik-*; mergaitė* |ia<lui- 

4įuavo "Eikit, eikit į laeluvų."
Antra atvėja UėJc* kalbėti 

(t, llaėku* prnžė kUuaiiuų. jei 
4 Ita* kam-lmvo neaišku.

Ku klau-iuuii* |ui.i*kul<iii<<
"nuplnkti** Mu-ijaliatai. j ku įgalioti nt.'.ovni Kito* dr-jo. ūkininkui. n<*iėnukinni* j 
ritu** kalkėtojo* taip ntnakė. Įguli**, delegatu* |*er *avo ►<•. ju** •"••■'Iikm-o gy veliantieji lie- 
kad nalagui nHunėjo nei vie-!* 
tu* kur dėtie*.

1‘nakui kalbėjo npio lietuvių. 
lieiHlrove*. ragiiKlitiiuia Indu-' diik-aniu |w*i*rkinia. 
vitt* pirkti M-m* ir tuo Imdu -------------
priaidėti prie nt'tutyini* Lietu ' 
vo*. I‘o prakalbų keturni* y|*ti-

9 t<>. iiu.ipirk** A. I.. I*riw»*tiė* 
llemirovė. Jėrų.

I*u*taruojii laiku iuų> kolo. 
iiijo* lietuviui katalikai *uju- 

*<lo. rukruto įlarbuulie* Lietu 
vo* laiavė* ndltalai*. Nuo uo
liai jau gyvuoja Tunto* Fon<i*> 
7J aky riu*. kuri- neitutžni aukų 
►urinko ir pn.iiiiii*- Centrui. 
Iki lai r lu|io .utverta- ir l~ K. 
Kryžiau, rėmėjų *kyriu*. ku 
ri*. tikiu*-., ir-gi |>a-ekiiiii>giii 
•lurl>u<>.i..

Ne-eiuii ► u* i laukėm ihiilėtų 
kietumų, kun. Ihitigį. kuri - yra 
dideli* IJelUVo. mylėtoju- ii 
kovotoja* už jo. Ilti-Vę. Tarė 
• luini •lai'ližlų klelmtių tikim --, 
knd dniig liuiigiuu gulė.-ini nu
veikti Biižiiyviio. tauto, ir vi 
nuomonė* laimi.

tulike prakaitui ntikojo -• 
kutdioji: .liilij<<n.i fz-lutlmvi 
ėletn- 5 *|»*|.

I'** I d«l.:.l. B.ii.ii-1-. N. Ui 
liim-in.-. .1 Butku*. I., Žiuri*. 
■I. Banki* ta-. S Moiku 
Budi •!-•-. .1 I tegul 
t* . I I. lMIII*UII*kleh 
viriu*. K l’ilt 
kurni-. • i. •.•-**

♦

Jauėiai ]>apjauti, gatavi .va
ra* |*» l<ir.

Rėmiau* )*adu*«hn*-. kukių 
kiekybe vimAių produktų yra 
i' tiiti.ų kolonijų* i.gal**nama j 
mii-rtu- ka.inet,

litu .ttvitė karų bulvių.
IMI aitvirė karų laužų.
Jut* karų žirnių nikc-tiuotų ir iriu draugija turėtų ka* vavaitę 

►iiu.ų: jgarrinti pu vi*n* lietuviėku*
i’itt karty kviečių.

, Mi karty ragių, karinu* gak-
Įtmi**ni pa.iųidi krajavai. ga
tavai* miltai*, 

imt kurty avižų.
i .’Vitt latrų *4iuu|iiy. pyėių. aly
vų ir griužių.

*JMl karų rii -• ir .iaudų.
!,.»karų gahrij • mėaai.

gareliui )"• n*tt* oeiaii.au. 
J laikraėėin*. koku** kaimu* aut 
kaklų |Hi«luktų yra. kad reika
laujantieji žiiHitų kirk ir už 
kiek užri*aky1i.

3>t kuru vištikiu daržovių. 
uilŲNIU tūžmų kiauėiuių:

■JlmiuK sbsMiiinku. ir W»ii<- dnitgylių mm-Mo. amerikoliiikų 
►urių: įlaugyli*- vieukių įmuk-: žia*t j Lietuvę ir l'krainų. ka«Cr‘n** -"vartotoju, aut ūkių |m-.................... .

ta. *ali- uxvnl*lyii. Tam tikolui tJamiulu* valgė* pr**luktu*. Al-1’'-’11.*- ktatmų ir kitokių produk- 
‘ ūkininkai
•Ihiziaii.io. lietuvių ūkininkų* Aug*«*iait* iniioilytu***,*dvie- 
kolmiijo*. Amerikoje, kuri ran ’itntivioM- mat..... . kokį

l alų nutarta juuipie* vbumi* «<■*« niiento Krotlvilie*. Miehi- «'«"'kų nžn»i*ke*tį užminkai 
•i n ilgi jom* j krūvų iH-ir Tau 2M" v«l*t’j«> apteliitkėj. kurioj P"*"* ir kokia «laugyl«- pn>- 

l'ot.lo .kvriau*. Tuojau*;itrirkaitoma npi** 4511 lietuvių dūktų yra mn-ų kokuiijoj |*a 
._.‘ė nuo ažluoitių dr-jųi’tkiaiukų. Ue.. ž**miau |«*irr.-...... »•— • — »-i

........................ *ę ūkininkai. n'.iNmkinni* į I
|

l*tu«i ►uririukiiiui. ■ielegatų .iriiiikiniiH* 
' uitu vietinių knlal. draugijų.

D*-l ritu ir kitokių |iunurių rei-

t< 
-arirašė

iuiiH-iu. ►uariiikimus. Tokiu lai-“r m^alėtuiie-t tieaiog 
du viao? draugija* au»iriė ar-j** musų pirkti aut ūkių |mgu- 
ėiaiia ir darliuoaia vienybėje au 1 mmlua produktu. |a-rku|>- 

'ėių ir up-iilų |>ag>-|lMt>. J u-. 
iiiieali<<-iai. la-luiiniia-te taip 
pl-'-Maii>i per ji airiu. koui|>niii. 
.«►. kurios nuo jūsų iiun puai- 
lasiaėtiim. kaina- iiž valgio pro. 
•laktu-.

Z*-uiiiiu pJi'iie.iiiui--. ki< k 
•.o’iipatiiyn ir agi-ntr.i moka 
uiuins ilkiitinkuia.. už pnuluk- 
tu.. Zi'toouu to. kiltie*. tnr|*nt> 
yr.t ž--iu< M.*--. tHi|cii- niušte.-- 
tlė*.

I ž kiii.-tų liu-.-lį ioi*> »l.!hf 
iki *i«t!t.

I i rugių IniM-lį f|.3A. 
z. avižų loi.M-lį 75e. 
ž žirnių li*tJe|j 
i. hiuzii laio-lt *7.<ri. 
z. k*>rnų Iuim-Iį rI.t**.
< -H-IIO tonų nuo |t]S,1lll

Hulcton, Pa. Šia mi*—to lie
tuviai .iiririnkę išnešė rvzolitt- 
•ijy pri** f' ttkii*. reikalaudami. 
'.;.4 atiduotų ii .jnl.i- jų didi, 
•r oa.tmrtė Ami-riku* prezėleii. 
• :!' ir M-imtariam-*.

So. Boston. čiu vi.i lietuviai 
i.-ivė-hij**. kad i.vien dirbti 

Liet ui o. lamdai. Rink, pini 
:t*- it dralutžiu- ir etų. .tiieini 
l.ietuimt. Rugpjntyj butu tam 

-liktini .u-irinkinut-. kuriame 
t.-l** išrinkta- femuilet**. Pirai.

• iš, ml.tii- tni*> A. Ivnėkeviėiu*.
* i i****-pirm. I*. I*elrau»ka*. pr**|. 
ir-l. i- M* Itiikiiitė. fin. rašt. 
B. Vnleidtlkė. iž*|. J. Šoku- (į*, 
A.ii.irin kaitei jai. iž*b* gl**b. .M. 
R auti* * ■ ir l'nitajai.. My ko
lų Veny* išrinktu- ra|tintle* 
k'l*lla'l* jai*, r.lle. koncertų .u- 
i* ilgimu ir tl.

•bulių (Migy |ė ir •|eb*git 
I.k'uio km*, latukaili* 

k. I t luaiai i* m tmp

iki

I
I
I
I
I

I / Maudų l**i*ų nuo *,>.<»< iki 
ARUM.

1 ž Intlvių IiiimI; *l..**l.
t ž I*nrš>'-iii Im.m-Ii ai Ir.

gaminama. M*-*, lietuviai ūki
ninkui *io* kolotiijo*. jaunintai 
ritriaihlžiainai* ir ju*. uiie.tė* 
riti*, iiiiuuibijant per viookiu* 
nini.io *|M*kuliniitu*, .uuumėm 
ut.-iiaukli į jin. mievtuove gy
venantieji. ar nm negalėtu- 
nv'iii ii *avo iar|u* Itu*. .|«*ku 
linuiii>. |* Inu g.iivlatH-iu*. pra 
►alinti. Mum- r*«lo*. jog Imtų 
laimi prukti.kn- l*u<la. pri-ta 
tyli iiiu.ų ūki** produktu. į 
ini*-*1n- li>-tuv.ni*i*. knd |*tiim- 
tų tų ilulykų tvarkyti 1J**tuvių 
l'kinilikų Draugija, kuri yra 
tar|** 'Jo. kolonijų* ūkininkų 
► ii*iorgnnixavu.i <|el durimi- 
movi lietuvių vi-inuiM-m- lai**. 
p:ig*riiiit"*> ūkininkų gyveni 
IIM* ir (Ulgi-lla Jimo ieiluilllll-lla- 
lietui iitli*. pirklį ūke*, kad -u 
rudu. iP-akniH-m* ir už. priei 
mimu- luitu*. T.t draugija g.i 
lėtų |>aimti į -n'« ranki*. p:i- 
lurpntiukvinių tnr|H* ūkininkų 
ir tu:*-1** li'-tniių produktų 
imnluvim*. I.i>-'tvių I kiuittkų 
Draugija galėt*t i.rinkii tam 7 

Įtikiu i** kiimij.i komitetų, ku- 
Į ri. gttli tų i. ukmitikų pri i mm.
ii pii.liikln. ir |*.i»ių*li už.iaa- 

*ktii.i**m* i įme.tu*! iiii*-»ti*i ini
_iil*t'i iir.-nkyi-.u ii pinigu-

i

79c
PtaksNs

f

M*•«. žemiau parima? ūkinin
kai. |*raM*me ju*ty. mieatmo** 
gy ictiaiiėiiy. kurie niaimtr par- 
►įtraukti tieriog i* akiaiakų 
produktų, rąžykite kngtviėiau- 
ria j minėtų draugijų, kirk ku
rie aorėtumėt ukri*akyti 
Ateiradu* ganėtinam ►kaitliui 
alriritiikm-ių. Imudyrim** |*er 
r.teiiuintį draugijų, mėaeefaį 
►uririiikiiiui agituoti, km i jve. 
du. produktų lutnlaviue* *ky ( 
rių tieriug liHuvmm* ►uvartu- 
lojaliu* mie*1tt***r. Ra.ykitc j 
draugijų*p» *iv* adrv.u: lie
tinių rkitiinkiy Draugija. Ro- 
hineott Buikiitig. Scottville. 
Mėli.

Geri*iaiiū«*ji mie*tu*«e gy Ve- 
liauti lietuviai. !*► jatrei* nuo 
ju.iy. jei jit-ų airi ra. ganėtina, 
►kailliu. tH*rinėių i. niu.iy ūki
ninkų užri-akyti pn-inktų, 
m***, žmniau. im.iraė- lietuviai 
ūkininkai t«*« kolouiju 
lituriiir* yvr-’i 
tų *ky rių.

I

i

i

I

«

!)r. S. Naikelis
GVim'UAk tie < ||ll:i KGĄA 

<113 A4Um»4 Avr. 
t*1swr broivr IMS 

(Vrti. ofrkM 
4U7 w 14-1* m. 
rbamt c««xrv 1»

3SM W. M-Oi M. 
l'bnaa t'ra^rrt •&«

Dr. M. r.bt:ikol'ū
L1ETUVS

omT<U4w f u t iltu: i.uu
Ilki W. 410a M., ('locaca. IH.
<Km4« Tr:of«ma» Ikrt*lev>r4 1<4

Xmm TrHima- PrHr* AM
I

I

x

-. n-ika 
iiugė-iatt- minė.

Peter Venckų*, 
J. Rakauskas, 
Joe Urbonas 
A. Kiedis
J. Mutinkaitis.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
/mliniukai •» 

»--4r| i«<irfu«*4<« hunai mmium ir S lo- 
tu- Ihiahn^t l'ark*

aftt luh * c
t -iMl-«rii|. ••■••(Mlvlilt • " -P-kte^
l.'r'-eiMI I* «tM«klr ♦.I.|||« M.
•llMla tSMlN»*ku« U»|.ak*l«t 2 €<fV»tw.

• ;.«r**U!•**. tl-Uat r M'«a ••-Inllht,
lų*<n> |*4m į tu »«Mflu
% i-u tMMta

t*« lkit« taaaAA««Mrliit |aateizi1>. 
>l< k-M JUH>a iMtlk* » • ><•

• ' 'i i-u.-i'i |r i-ųtkas Um |-tM 
m Miltam

l ktatuTH. III

I

Dr. M.Stupnidd
3109 So. Morgan Street

T.4s4«m* Varta MfOl
VaUMn * - - • iM II U ryta; 
i |w« Iki • rak Nc4<*'«»♦•
aus aš* S Iki 1 rat. tskars.

K. ------------------------------------—
■■■■»■■ ' ■ 1 ■—

Dr. G. M. GLASER ]|Į
Fraktlk«Mtta fT <ra*a!

II
»va.

1 Irai: » r»ta iki 11 C; I HMą 
[ tkl 4: 4 Iki • raka ra NM.

* ** U

<mk» ji f- > • -•
IMU U-«« K cuacv. IU 

«rtxiJAUrr*«
VyrUkv. *•:*«* rhr»- 

BtAąy lt£W- 
<*Fl»O VALAXt***: X*M t r>,o 
au u, ■«•*> t: iki > po :

Iki * valmUrt vakar*
Xa4.llan.ia Bu- * Ik* i Bu Virt 

Tair-toua Tar4> ««T

................................. ..............—X •

Fdr. d. j. BAGOtlUS
SJrttTl. Gy40ojtt tr 

r t im*—•«
• . !»*••« a va. 

.^jiu<i ijt te:>: iu U^L-gaa a«. 
įtoMKirt. ni.

tr
!4Ui4uaa 94f.

T

t«l i»m« :»<>

Dr. C. Z. Vezelis 
uirrt ih dumti^tih 

VaUs4<-; »**• • r»t« iki » vak 
Ntd* įlomi* Pacai outantna 

41IS MA. AMIl-AMi AVIAII 
arti <1-l<w <«aia^

K

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

s* m». ia hai i.i: m m j.t
U>v<iu»ttu Te t Hutrtoblt >1 

Vakarai ?>ll U :: .4 >'r»ri 
Tart Hm kurll 4»»» 

<*Hh Ata*. nx

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vr4« IWa» V IU' • r^muusa

ur.Mu iMauBstyli

a* W. UAsiilM.in% hThIJ.T 
• AfMber c< >

*!•! OftUai S4T4

Ufra-NMM*. A13 U. M.
Tai Tafta 4<tl

l> flių.
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Reikalingi Vyrai
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CHICAGOJE. 1$ CHKAGOS UETimy4t

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, automobilistas pa.
------------- LIUOSUOTAS.

B TOWN OF LAKE.

Penktadienis, rugsėjis 5 d.,' 
tv. Laurv.tat. Justinas.

Šeštadieni::. rugsėjis G <1 
t v. Zakarij.'e nr Etięcrij.

Visuomenižki kursai.
i

?ADišI<Z.. I,

.1
i' 
h

11'

• .....................  t '■

•. »tėv.im -.
I i .mt. .. <• ii it.i 

:il*. i. dav .....
;«m.-I* ...i •. .. (•
lu-l.t* lis- !. i«.t«ii 
»•• !• I -. ta.. .

T*.J- į
---------v---------------¥ .. ,------------------------- ■■ •• .............. . .............

posėdyje sutarė lietus mctain .’ii .................... .. t„
luti taksus tiktai nuo loto ap (t i**.
kaiaavimo. t y. tos taksos y- ‘ ----------------------
ra visiikai sumažintos. "Dran SUARESTUOTAS JUODU- 
gas” jaučiasi linksmas, kad 
gali išreikšti Šitą savo tautie-l 
čių dėkingumą ir pagarbą au 
giliems asmenims, supratu 
sietns mus tautiečių nelaimę.

Lietuviai pritynuieji 
lucj r.ehiimės retai: S’.o.’ 
du SLOtirdėiAi yra :!< 
Peržvalgų Valdytai (Ho? 
Bccrd of R c vi?,v). ;i*s j; pa; 
tnė donton mus tautiečius ic'.i 
kusią nelaimę ir puakutmuu:''

«C
Trr 

'i 4:in^

itlIH 

1 »;i

lu
U

I % I. .-. pi
!••( . »«u«is

KAS GYDYTOJAS.

Jis intariamas prisidėjime prie 
rasiniu rfatžių.

BATVARKŽ ARMIJOS MAI 
STO PARDAVIME.

Visai netilto, ką daro kiti.
I

To liciil ir l.itv** Inttkiaina. | 
Kuomet kare* <l..|*!irt.im*.iitc. 
leido vietiniam |*nštui imti 
srao žnmnių už-akvmus umii. 
jos maistui, ilcšiinly* tuk* 
taačių žmonių tuo |>a-innud<>- 
jo. Iš visų pusių, m* lik cen 
(raliam paštas l*u*te. ta-l ir 
pašto* šakose-stotyse. |ai*ipy!ė 
užsakymai. I'žnmkėtn pinigui.

Praėjo gražaus laiku. B*-1 n<- 
visiem* žnmnėm.* pristatyta 
jų nupirkta* maistas.

PasinMlė. kati armijų* san
deliuose. (Iiii-aguje. nesama 
tiek maisto, kiek priimta už
sakymų. Daugelj maisto įtrisi- 
eis partraukti iš kitur. Prisi
eis iš kitų armijos sandelių, 
kituose iiiie-tuo**-. |<a>ių*:i 
ehieagicėiam* užsakyt.* mais
tų-

Ir ta procedūra užitu* is-iua- 
lai laiku. Išsiuntinėjimas 
maisto bus žymini sutrukdyta* 
ir suvėlintus.

Paniški, knd (’liicaRo* |*ašt**> 
viršininkni. Im- sužinojimu :< 
p'n- iuai*t» ki“kyl*ę vii-1*** san
dėliuos**. priinsl-.m-jo iiu<* žino 
nių užsakymu*. Taigi tik gai
šino laikų ir šinmlie priierėia 
žmoni-- laukti tiž*al;yuių išpil 
tlyiiiu. .

Anų dienų pušį**- viršininkui 
išnaujo buto |*n-k<dla>-. kad ii 
vėl priimdinėsią mm žmonių 
užsakymu* armijos maišini.

Nusirinko bariui žmonių. Ki 
tiem* pranešta, knd užsakymai 
nebi;* priimami, n--* t'liiea-.-o- 
sanakdiuo**- m—iiinn iiiui-tu.

Fanleraliui neofitai -■inn.:i;< 
Vit jlHalukų eidjliijri. Ih. M«-r 
•..in I,*. I;ip|i. 2!»«i S<>. Sint- 
gnt. .Ii- itltariuliin-. k:id iu-i 
nių riaušių tuviu jiu.ličiu, žtuo 
im'.iii* |Kinlnvinšji.. vimikiu.* 
nuritoliku- t ;>ri<lilk-in:ur-iii* ir 
:<p-vuirii>:i'i<*iit~ Mii-tn-l. kai;* 
lai kokainu i' UH*tfilią.

Tų narkotikų vartotojui tie- 
*iotf |uuliikę ir «lar lnl*jau* už- 
piililinėi*. letltu. žniun*-.

I»r. Iti|ųi tryv*ma antroj*- 
uanlojv. JL žinomas kai|u* 
|M>litikini- ly«l*-ri- taria, jntalų.

SUSPENDUOTA KETURI 
POUOMONAL

Sulis |**li<-ijo* viršininko 
j*>uky-tin*. (Niliriju* tarnvlaiji* 
*n*|*-mlimln keturi 
nai.

Jnodų •b'h’gncija 
viršininkui pri.talė 
irių. kn<l rasinių riaušių m*-tii 

(tie mdi.-iimnai nl*i«nkę areš 
t uoli Imliu, riaušininku..

Su.|..«Hiiioli |a»lirrti.»n:ii yni: 
Dnttirl .M. (alinimu. D*-imi- 

S. Kruting. Itieliard Ninn**t< 
ir Ibumniek F«*i*te*y. Vi.i iš 
<'„linge fsdicijo. nttovarkr..

(■iliciju* 
priradr-

NERIMAUJA PASTOS 
KLERKAI.

IŠGELBĖTA MOTERIS IS 
PO TRAUKINIO.

Clii*-aeo Trrtninnl Itnilunv 
l*o»liil ('Icrk. iiraenirairija s*. 
tu-inliui |>o>tm:i-i*.riui l’uri*. 
- .u iinlavė reikalui ima. kn ! 
to- .o-^aiiizariji*. xi-i<-iu- tui 
lino- Imtu pripažinta l»>tiu-ai 
įsi !i’t.ii|i l.lcrkrii iiplci
-ių iižiuuiiiu*- lieta-.

IApi** |uiš1o- l.lerkn tokiu* 
I>:<1 r».ikttl:iviniit* pranešama 
lir iš kilų niaMų.
Kl*.|-kai n-tnli -lr*>ikii*>1:. 

Ta- jiem- ilždrnii.la, liet ji*. 
•::di rrx<.»nii**li iš uriuirmiK 
i irtų.

Suspėta jai atritti čcvervką.

KORONERIO TEISMAS PA 
LIUOSAVO ŽMOGŽUDĮ.

SUDEGĖ 10 NAMŲ.
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<**•»

■■ b»<ni l-> a I.ir- protai* ta- tam kam

IV

.Vm jakai tiuuaiulH*. Vidum yra pilusi a|MiU(uUi ir jri kuka balusia pražūtų arta nuaidaukytų. j»»V |*iuif»i taa sugrąžint L- 
Tai garantuoja laetatre — Amerikos Praaaaa'n Bendrovė.

a* ia 
M

**•.*.'. *1 irttil.a
. rJt'lu
J lutfcrllai •dalty.
!• Mr»m rylin-
1 Kvnr.tH pifim.
? wVjni| knv«.
1 nVnFA* nrl-tlo*.
!• ntulKm v.ln**nm ninl»'.

Nu. X Koatbiaaoja ui 830.
& nVartel čakra uu.
!• «mrw k«s4»S<i»ftn p>un
5 tranai laukti 
« • varai J»telt»iww.
ta> muilu,
I HKMuua aiaalti.
; aelalu.
ta įvarti mieliniu Itrvtepn.
a. urane HHit-
1 telaikai Viltte«i«> aitela*.

No. A Kombinacija ui $25.
1.* atarų InAirritt,
- »vanai lauka.
C aranai >ioliett««A.
!>• Ateoriu niiuh*.
l« avara> ki«n4rnau«>4M

Siųmlano ntatlųmą tirštuiurtimm
ury onlrrj vnnlu l.ilbunMiau-Ataerirau Tnolint <'utn|xiny.

Imnkr |mr»«ykitr aidcini v»nh, ir a<1ma| kur nnnriania IJrtuvrų. luipei jnxu runki ir ruimą kml įnirtum |>adų>4i jn-'
■nk |Hikvilar>>jinu) nž jipų |<iiiimM, o vrliau* |>nkMluvnjini? ii IJrtmmr kuomet. I>u« |iri«taiyta tam kuriam niunriama j l.mtuvą.

l.miLA\’IAN AMERICAN TRADING COMPAN7.
6 West 48-th Street. Ncw York Gty.

No. 1 Kombinacija ui $15.
1 h *t tr»» 11* ft*e
|h I ■likai

l-.nir. 
t., ui n. 
tllLl.llD

AJUllMM
Ja <4*^.

No. 7. Kombinacija ni 8100.
86 araml lakintu.
1? Hutų Jttttl.a'TMM

No. 8. Kombinacija m SSN. ■
tt mn*l laMM«. 

iwru lauka.
tevarai ryi>U- 
avarat L<-OdrtUU<iln plmn. 
Menti rukmita 
Marai J*utim*'*. 
Motetai tėtuli v.

i Maurui kartui.
8 manei nrUalm.
4 fuAinal ApuliH ainiu- 
’T |a»k«4lu Milai o.
1 Manu iMBkMitj pipiru. 
IN atarų faaullv.
IU erai k u vllmuilu atolu*

kiMiil>hincij<<» imrašykitc k**ml>iiiacij*» uuuMij kurį norite «ių«ti ir plrkitr rrkj arta mo-

No. & Kombinacija ni $75.
la limite.
1>ukei.
aitell«\ 

k*4eel«*Mvtt<d«* |He1»«a

Alės Patariame Gatavas Kombinacijas 
Jūsų Giminėms Lietuvoje.

I.n-liiv>^ AiiHiilm l'nifinsH* Ik ndna* apa**"'* priitatyli ju»ų uimiiH-ins nr dnotrams l.i*-tiivuje. kurių tik norite, ėia pa- 
diiulanniju I .s*>lHi«r*-ijų i.tmshlu*,k* taiissui**. T-a imdarei* už«t«*v*..* lėšas • 'imčiatnųjų •UI* 1*1. tak-s*. viola iškasėtas dckint 
j t*#!.*-;, »|>kihv.> niiMimtima ir pri*1»t.*n*ą • l.i* imn Daiktų rrrunių pilnai t-.-i.iiJ.icjn>,s-. Pariritik ihiuį. ar tiek, kirk tik nori k«wn- 
Ihu.--ijm, Vui-*- - .ši-.l-li* .j.- š*. I • • ■ • • t>l u-' - ir *y Liu .-i m**u<; «<r,l.-riii ar < lie )*.i*in4. h.h.u adicsn Tai ir viaka*.
I.a turi daryt- Vt .* i. ’.- -!.nl*: slidi* 1ka-li«>.- •'a<i-i itir* i ’ *av* |-*ntr'i< m<>j»t.- 
saloti, j (aviui.1, vau*i *i paui'a m a-M-t.t

No. 1. Kowbtakdj& už 810.
»..*>! rvluii

X Mateisi Minti**.
1-» fcteT'bVlMi'di*
I i.««i1kt>n MaHii'i te.mtM.
r . i •n.’i «. t*T •
ii sTi rtit rat-rn**..
i tetikai VHMAlM telulv.

t
Ko 5. Koinbinacij- už 830.

i : M'.aru
1 I r.i 
1“. rvaru 
c Mr&ml
!• -i-sru

2te *Tjrv« I lo

t;>-i'>i.|ii i *i*.|o. ir apii liukė. 
ii ■ ' ' ;i I i-*i.’ \. -it*i

• I < . • . I.urj*. Iuii*:i 
.•viii J. : '4tir*|.'li:ii- 
'*.. i . šv. Kryžiau*

iitrio je. G-.-rG prof. 
•5’t'-V:' dlio-ln lekcijų* 

. ' •> . I-' š'.ii ;ų*i nikų 
. .!.• ji pi*i ;o . u 

u r.«:i'.*-. iriai., ir «p- 
likėjini* kl.iit-iiijii*.

*!mię* li. ii mn*ty* 
■iipmmli iu-..npiin-

l» 
h*»
pinamu :>■
»•*.

T**l*d jai imritr <lausi«iu ži
loji tikėjitip* dtilykuoM., tanky- 
I ii*, i i-iiomoiiiškii* kur*u*. 
I jmkT.lirji jai. džiaiiKiMsi. k*-- 
ri>*i. Kiekviena- ir kirkviemt 
mato ir jiriėiii. knd nniidii iš jų 
ic-np nl.oiifu. Tni šnltiui*. iš ku’ 
r;o žinomu - guli .-*.|iiti n|*švir j 
to* ti*4s. kiek nori.

l*iritH>ji knrvų šakų jnu Imi- 
:-in*i. I*** j*** wk« lekcijo. iš 
kilų m**k*io šakų.

I’nt.ėlėju* lekcijom* iš kitų 
mok.-lo šakų, lot* leidžinmi lik 
n*., kini*- lankė pirma* l**l:ei. 
ja*.

Tad ir .u.iriiikite šiamlii*. 
rugaėjo 5 «L 7 :.Tt vnl. vakare, 
šv. Kryžiau* |*nru|*iju* >vetai- 
iiėiu l*r**r. kuu. Pr. Ilttėyn dito* I 
l*<kcijo “ Pirmųjų tėvų ntmdė. j 
mė ir nl|tirkinia*.** V.

|A kcrhut

MYLINTIEMS ŠEIMINI 
NIUS VAKARĖLIUS.

Suimtoj rugsėjo C <L Mr. 
Kink-.v |iurku svetainėj ta Vy. 
rių :<t* ktmpa rengia šeiminiu; 
vakarėli |*agerl*imui narių, 
tarnavusių Nuv. Vai. karinu- 
menėj**. Vakarėli* Im. .u įvai
riu progranm. kuri ėš|*i|*ly* 
L. Vyrių iki kp. eitoms. llu* 
i'oikiai ir žnisk-s.

Visų ku**|*ų jaunimn-vyrius 
kviečiame suvažiuoti.

(*žk virtimo tikMai išsiimti- 
lirfi vismus kuo|*Mus.

i*ra*tžin Tikt vnl. vakare.
L. Vyčių 34 kp.

KEISTUČIO'' 
REPETICIJA.

H*u««itti |irniN‘*u vinimi* 
*’K<" l«»W*jn!i”‘. I:n«l
• • r» va-
Lare. 7 vnl.. !>ii*v«» .\pv«*i»l<»M 
Itnrnfi. -Vfinitiojr. VUi daly- 
\mijaiilt«*ji Aiana* h»Miw luti 
būtinai alMilaitkylin im** laiku 
jau ia«lnilff lelik“.

J. Baliii, rex.

H DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Nurašą* nukolojų. aukojusių 
Dr. Uinknti*ko |.rnknll>o*<’.

Aukojo;
Dr. Iliitkaiiidm* #2t>.<Xt.
I'.. ą3.mt: kun. Ir. Alleiviėiu*
V. Zlli-Vlėill-.

•I. I'md-*i* šl.lM.
I'.. rj.t»i: r. Stroeki*. J. Mi-

♦ r

KOMPANIJOS KA8DIEN 
PAIMA S39.000 DAU 

GIAU.

N;*-* ijiili- l'li'raao- udvokn 
*. I«nr- įtina lrrir.|o reikalu* 

R.itvrknriu ir viršutinių 
tikėliu kompanija*. pm- 
kad šiandie los kolilĮMilli- 
n**|ieli nuo žmonių už va.

• i- -pioii!a |*» *.*'<i.*N*u

lierii*. J. Kukieni* ir A. Itniki*. 
|'«i I <|oL: B. Jnškn’4*kaiti-. J. 

ItajauMkaa. O. šeštakan«kailė. 
J. Šniukšta. A. SaMiaunkaitė, 
N. Jurevičius, I*. Grikšas, X 
Moli*. A. Binli*. Ii. Balam-kie- 
nė. J. Kvaišai^ M. Kupriumi*.
J. ė'trutcris, K. Gaižutis, 
Ainl>r<«xailis. ly. Nilesevičiua. 
A. l*ik«-lietH-. C, l.U|*eikiem'-. A. 
Ilitinuilė. A. Petruli.*. .1. Na- 
vi*-kn*tė. A. Alal*nr«iaitė. A.! 
BariMvm*-. J. Mara*, f. Botoii. i
K. Itl.nikii*. M. Jusokoniulė. Z.' 
Gaižatukn-uš. P. Jakštienė. C. 
Knuauskicn*'.. T. Valanticjus, 
P. Marleiiku*. J. Pocių*. O. 
Naulaulaitė. .1. Grigus V. Ntc- 
|HHH*viėiu*. J. ilileri*. P. Te-j 
itorietič. kun. ta K llrimmna*.; 
II. Ahrutuaitė. J. Joniekaitė. V. ‘ 
lAtkošienė. A. Itanaitis. M. Ik*-j 
naitė. A. Bmiaitė. A. IkmaitėJ 
K. Įtaiku*. J. Kaupa*. -I. Šim
kus. N. Nalkatiskailė. 11. Kriti-' 
kimiulė. N. šimulis. A. šuns- 
<la*. A. Ntulifiiiskas. J. f'c|*am>-' 
uis. .1. Kudirka. V. .lodeii*. .1. 
liekis. F. Vasiliait kas. J.l 
LattgvinD. I’. Jerusovičia. V. 
Grigaitis. J. llviims. K. Bnjn- 
ritinąs. .1. Vosailis. .1. liauta 
kits. Z. A. Patisiriiienė. <>. 
BaulAietiė. .1. Naujalis. I*. Gar- j 
liim-iutė. I*. Bitinieiiė. V. Blll-j 
nn*. V. Bitinas. J. Ntnuknitis. j 
ta Knlinski*. J. šmulski*. -I. | 
Jankauskas. .1. Navakas. -I. Vi- Į 
įima*. M. .Istužis. M. Kuprio-* 
■lis. O. Nnlnlnitė.

.Iriirn k:i>- imtėniytų tntuc m- 
rnš*. k**kir* klni*lų. prašiu pra
nešti wkai>''iii ndn—u: Kiiįi- 
riotiie. rnšt.. 1!»2^ <*ntinl|**rt 
av>... <> klaida Inu- |*ntai«Įtn.

P. Knprionis.

ĮSPŪDŽIAI I« CHICAGOS 
APSKRIČIO MOKSLEI 

VIŲ SUSIRINKIMO
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Lietuvos Atstatymo Bendroves kampelis
Jnu vt» IrMvtau Ir kWU« •aolnrMI «u IJHgm *iuu talku UETfVOM ATSTATYMO BHNPItOVIt H* 

ditni | rxporlo 11»»|. atidaro krlig ir rtuatintmtsL | tJrluvu t n voru, rrtamltnul tJHuvoa porltsea t a Voru 
aiunZDsmBM U AMtMikua daisarllnia iJrtuvtMi At»tatiiu*i llmd.-uvi-o takrr1«ri«M p V. K. Ito/kattakaA Jau |m« 
tenlcoju <4«» tiit'-ta'oio Uodun/tarnaa | larluvg pirmūnai tranMportaa tarife ouviH t^OO.UMM.

I& UI.Tllita VTIJO irlIUJ!
l.lirn V«»M ATKTATYMO llKNI»n<.»Vftl atainvao Ltatnvoju padarė dideltiM kontmklua aa lUWur<M vai- 

d.*ia Ir kv*«|«orAt)vaiM. K<nitrrktMl au-kla rpi* KrAimti milijonu d«dieriu. Km ru*W>o KiMsIn tun Imt pea* 
d*'tl llplldyt ir I<m|4*I roortarnAMl | didiiauMu bl««|.

M tini La m a |J«*tuv<<ii jvairva dulktai, br kurtu iw*r»lima apoletl v|«>«<m tmad^-ma. o dabar Mrluvojo* ju tM'ra.
I II II ImJI' ItelilItltVsTU ITIkl IHICI V

tori ut <•> mlro4o tundra darbininkai nHun tsiat m Imi u «••• Bert fabriku lAMuvoR auttayfiooan. ak urna 
iMirbtMlri vuiktavvl.a dirva. IjHmvmm Alrtairmo IVaire*/ >«u >ra pra<bjua ruptatla jatranmu tuklu Kdirby*- 
f IU trlndlrlO'Mte I raikabarl padargai dat k<4 kita Mio k gnu nrlMlrbami Ir tttua ItftlMM dirbt L

Kiltai ll< llIAIlKdlfl
lt Mirei »>ii«rf>a vlatsr rvikaltdNt T*»4o>l ruUalnt'Ml latatl pa*Hda<ijMtai j l.«rtu«a I.IITTIirta ATWT1TY« 

M<» l<l’\l»K«»l f. etrgMUAMf'H ntibatsviu |Ute4r«*t'r Irnertkuj* »u k&pllMlu I1iu.<»»t ir |«<rig« fabriku. Kaun*. 
|>.L • .t.-i I .1.
art 4uuutau. ko<p ui 
iVtaaM u tikr irIHI

• ii1 f^lUVrta AtHs
Ih

teitu

I f

DĖL DŪMU UžDAEYTA 
DAF DVI ĮSTAIGOS

tik jimi liti 
Kiltu.

U . II f 
\ . ll 

itika- t1*

TEISMAS AUTOMOBILIŲ 
VAGIMS

Iii

išiikr*. i 
ėjų. *u*ir 
raudi tu~ 
rodo. ku-i 
vinį la’-rn i 
tųjų. J'iKI 
uždavinį.

ttutisuviti llmdrt v$; l>ct auna* Sm«>srn« fKEuti tuatlau, įtini* «!<■ A«rų.
tŽ.aiSO iTnKuu Ui $• tais |:m1*MiV1m Hv«lHr IJrltitMU ulMAtatun Ilendre*44$.
Iru* i .icdihs^ Halui ku» i Ui ■ «lirtn«tf iuu git« >4««

Ul\|\|\k\| ||t IM/Ml.ri 11 KM.KTItl <aKITf>. 
i*. liefidretvA nuo urnai rr<i«tra««ja nin.ttnmluK 1*1 dar Imli irrulu nrunrvututrarti.

lMl«ar l'ruad- jua •tarUul |4*tUVuR lUu) l*a» t —•
fvsirlmuu m.iIinih samti d«r1»snia avalu 41rtMuir uii4tM»l nma •!««< JM» kalnai, titnfctttatat r*1J- 

rirfna «f.irl»ait> 4 «rl»i«tnkal
ir v>vai r**!* «tair<*r.a<ruMi 

»klfl f lll'lt 1IK. 11-T m Mm lli:>|ilt<H 1 
daitMu tv* tilt n ilk u 4l4iiu ir rr įkala u ta oemals innisn 
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